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Dyfodol Addysg
Gymraeg
Caerdydd
Creu rhwydwaith dinas eang o ysgolion
Cymraeg er mwyn sicrhau fod addysg
cyfrwng Cymraeg ar gael i bob plentyn
yw prif nod Cynllun Addysg Gymraeg
Drafft Ymgynghorol newydd Cyngor Sir
Caerdydd ar gyfer y blynyddoedd 2004 
2009.
Ond mae angen ystyried os yw
Cynllun y Cyngor yn ateb addas i'r galw
cynyddol am addysg Gymraeg ac mae'n
bwysig i bawb sydd â diddordeb ym
myd addysg Gymraeg y ddinas gael copi
o'r Cynllun Addysg Gymraeg newydd ac
ymateb cyn diwedd mis Chwefror.
Ar hyn o bryd mae 11 ysgol gynradd
yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg a
dwy ysgol gyfun. Mae 9.2% o
ddisgyblion cynradd y Sir a 8.2% o
ddisgyblion uwchradd yn derbyn addysg
cyfrwng Cymraeg. O ystyried fod
32,000 (10.9%) o siaradwyr Cymraeg yn
byw yn y Sir mae'n amlwg fod llawer o
waith i'w wneud i ymestyn apêl yr iaith
Gymraeg ac i godi'r canran o blant y sir
sy'n derbyn addysg Gymraeg gyda'r nod
i gyrraedd o leiaf 20% ymhen pum
mlynedd.
Mae'r Cynllun yn ystyried yn fanwl y
ddarpariaeth Meithrin Cymraeg a gynigir
gan y Sir a chan Mudiad Ysgolion
Meithrin. Mae'n amlwg mai drwy
ehangu'r ddarpariaeth yma y gwelir twf
yn y galw am addysg Gymraeg ac mae'r
Sir am sefydlu dosbarthiadau meithrin
ym mhob ysgol Gymraeg lle mae gofod
yn caniatáu, datblygu'r cydweithrediad
gyda Mudiad Ysgolion Meithrin a hefyd
defnyddio lleoedd gwag o fewn ysgolion
cyfrwng Saesneg.
Parhad a Map ar dudalen 3

Hysbysebwch yn

Cylchrediad eang yn y
ddinas a’r cylch
Ffôn: 07774  816209

P a pur Br o Din as C aer d yd d a’ r Cyl ch

Rhif 295

Y Tswnami yn cyffwrdd pawb

Mrs O.T.T., seren y noson yn y
Gyfnewidfa Lo, gyda Peter Karrie
Ymhlith y llu o ddigwyddiadau i godi
arian tuag at yr apêl cymorth tswnami
cynhaliwyd noson arbennig yn y
Gyfnewidfa Lo ar Ionawr 26. Daeth
cannoedd o sêr byd adloniant Cymru i
roi eu hamser a’u doniau mewn
cyngerdd o’r radd flaenaf i gefnogi Apêl

Gillian Elisa, y trefnydd, yn diolch i
bawb am noson arbennig iawn
Oxfam i ailadeiladu cymunedau a
effeithiwyd gan y trychineb yng
ngwledydd y dwyrain pell.
Os hoffech wybod mwy am y
gweithgareddau codi arian yng Nghymru
ewch i www.trcymru.org.

Sut fyddwch chi’n cyrraedd?

Eleni cynhelir Eisteddfod Urdd Gobaith
Cymru yng Nghanolfan Mileniwm
Cymru yn y Bae. Bydd hon yn
Eisteddfod gyffrous iawn a gwahanol i’r
arfer. Eisteddfod ddinesig heb ddim
mwd! Eleni, bydd mwy o fwrlwm a
mwy o gystadlu nag erioed o’r blaen!
Mae llawer o bobl yn holi sut yn union
fydd yr Eisteddfod hon yn gweithio.
Wel, lleolir y pafiliwn yn Theatr Donald
Gordon, canolbwynt trawiadol y
ganolfan a bydd yr arddangosfa Celf,
Dylunio a Thechnoleg hefyd wedi ei
lleoli o fewn yr adeilad. Cynhelir y
rhagbrofion yn sinemâu’r UCI a bydd y
stondinau wedi cael eu gwasgaru ar hyd
y maes ac ar hyd y basn hirgrwn o flaen
y ganolfan.
Yn wahanol i’r arfer bydd tair
mynedfa i’r maes er mwyn gadael i
bawb fynd a dod o Gei’r Forforwyn neu
o’r Maes Parcio, a bydd hefyd ddigon o

gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus, yn
fysiau, yn drenau ac yn gychod, neu’n
lwybr beicio i ddod â chi i’r maes yn
ddidrafferth, ac anogwn bawb i
ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus er
mwyn hwyluso’r traffig yn y Bae.
Gwyddom fel Mudiad am ymroddiad
trigolion Caerdydd a’r Fro i’r Eisteddfod
pan ddaw i ymweld â Chaerdydd fel y
gwnaeth yn 2002. Mae’n diolch yn fawr
i bawb.
Bydd eich cyfraniad eto’n werthfawr
iawn eleni. Os ydych chi’n fodlon rhoi
peth o’ch amser i stiwardio yn ystod
wythnos yr Eisteddfod, 30 Mai – 4
Mehefin, cysylltwch ag Irfon Bennett ar
029 2063 5691 neu irfon@urdd.org .
Bydd hon yn Eisteddfod na welwyd ei
math o’r blaen, felly dewch yn llu! Bydd
croeso mawr i chi yn Eisteddfod yr Urdd
Canolfan Mileniwm Cymru 2005.
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Cynllun Cyfnewid
i Ieuenctid

www.dinesydd.com

Golygydd y rhifyn hwn:
Peter Gillard
Golygydd y rhifyn nesaf:
Dylan Wyn Williams
Anfonwch ddefnyddiau ar gyfer
rhifyn Mawrth 2005 erbyn
22 Chwefror at:
Dylan Wyn Williams, d/o Testun Cyf.,
5759 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD
(ebost: dylan@testun.co.uk;
ffôn: 07759 541894)
neu at
Gadeirydd Pwyllgor Y Dinesydd:
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(ffôn: 02920628754;
ebost: JamesEW@caerdydd.ac.uk).
Cyhoeddir Y Dinesydd gan
Bwyllgor Y Dinesydd.
Fe’i cysodir gan gweHendre
a’i argraffu gan
Wasg Morgannwg, Mynachlog Nedd.

CALENDR
Anfonwch eitemau at Dr E. Wyn
James. (Gweler uchod)
DERBYN A DOSBARTHU
COPIAU
Os ydych am dderbyn Y Dinesydd
drwy'r post, neu am gynorthwyo gyda’r
dosba r thu cys yl l t wch â CE RI
MORGAN, 43 Australia Rd, Y
Mynydd Bychan, CFl4 3BZ Ffon:
07774816209
ebost: ceri33@btopenworld.com
HYSBYSEBU
Mae 3,000 o gopiau o bob rhifyn o'r
Dinesydd yn cael eu dosbarthu. Mae'n
gyfrwng hwylus i gyrraedd cyfran
uchel o Gymry Cymraeg y brifddinas.
Os ydych am hysbysebu yn Y
Dinesydd y mis nesaf cysylltwch â
CERI MORGAN (gweler uchod).
CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

BWRDD YR IAITH
GYMRAEG
I’R CYHOEDDIAD HWN

Os oes angen gwybodaeth o unrhyw
fath am yr iaith Gymraeg, galwch y

LLINELL GYSWLLT
0845 6076070
Llun  Gwener 10.00am  12.30pm 1.30  3.30pm

www.bwrddyriaith.org.uk

Gwahoddir ieuenctid rhwng 15 a 18 oed
i ymuno â chynllun cyfnewid cyffrous
‘Operation Friendship’. Mae’r cynllun
yn para am ddwy flynedd, pryd y byddid
yn croesawu ieuenctid o’r Unol
Daleithiau am dair wythnos yng
Ngorffennaf 2006 a theithio am dair
wythnos i America yng Ngorffennaf
2007. Trefnir rhaglen o weithgareddau
amrywiol yn ystod y croesawu a’r
teithio.
Am fanylion pellach, cysyllter â
Garwyn Davies ar 029 2070 8253 neu
Ros Williams ar 029 2075 1091.

Tri DJ
ar gyfer rhaglen
John Peel
Huw Stephens mab Meic a Ruth
Stephens, yr Eglwys Newydd fydd un o
dri DJ a benodwyd i lanw sgidiau'r
diweddar John Peel ar ei raglen ar Radio
1. Darlledir y rhaglen rhwng 11yh ag
1yb ac fe'i henwir yn "Cerddoriaeth Un".
Eisoes mae Huw Stephens a Bethan
Elfyn yn cyflwyno rhaglen bop ar Radio
1 o Gymru bob nos Iau.
Llongyfarchiadau i Huw ar ei benodiad
diweddaraf.

Cefnogi’r Dinesydd
CYNORTHWYO'N OLYGYDDOL
Gwaith tîm o wirfoddolwyr yw
cynhyrchu a dosbarthu'r Dinesydd.
Rydym bob amser yn croesawu pobl
newydd i ymuno â'r tîm! Os ydych yn
barod i gynorthwyo mewn unrhyw fodd
 trwy gasglu newyddion, teipio
erthyglau, golygu rhifyn, etc.  yna
cysylltwch â Chadeirydd Pwyllgor Y
Dinesydd (Gweler uchod)
CYFRANNU'N ARIANNOL
Mae parhad Y Dinesydd yn dibynnu ar
roddion gan unigolion a chymdeithasau.
Mae ein Trysorydd, CERI MORGAN,
yn croesawu pob rhodd, bach a mawr.
Anfonwch ato yn 43 Australia Rd, Y
Mynydd Bychan, CF 14 3BZ Ffôn:
07774816209;
ebost: ceri33@btopenworld.com
APÊL Y DINESYDD
Mae pobl yn dal i anfon cyfraniadau i'r
Apêl a dydy hi ddim yn rhy hwyr i chi
anfon eich cyfraniad tuag at y Gronfa!

ISSN 13627546

Profiadau
newydd i
Gôr Caerdydd
Yn ystod y tri mis diwethaf, mae Côr
Caerdydd wedi mwynhau profiadau
newydd a chyffrous.
Ers ffurfio ym
1992 maent wedi cael llwyddiant
aruthrol wrth gystadlu a llwyfannu
cyngherddau.
Ond, mae cyfleoedd
newydd yn dal i gyrraedd.
Dechrau Tachwedd y llynedd, fe
gafodd y côr wahoddiad i ganu gyda
Chorws a Cherddorfa Genedlaethol
Gymreig y BBC mewn perfformiad o
symffoni epig Beethoven, y 9fed, lle
mae’r côr a’r unawdwyr yn ymuno yn yr
‘Ode to Joy’ enwog.
Cafodd y
cyngerdd ei ddarlledu’n fyw ar BBC
Radio 3, ac ‘roedd y profiad o fod yn
rhan o gyngerdd cyffrous a safonol o dan
arweiniad Richard Hickox i ganu
cerddoriaeth wych Beethoven yn
Neuadd Dewi Sant yn un fydd yn aros
yn y cof am sbel.
Tros gyfnod y Nadolig bu’r côr yn
canu yn Y Goeden Nadolig yn San
Ffagan ac yng Ngŵyl Aeaf Caerdydd.
Yna, dechrau blwyddyn newydd â
sialens newydd.
Derbyniodd Côr
Caerdydd wahoddiad i recordio dau
waith newydd gan y cyfansoddwr Karl
Jenkins ar gyfer CD fydd yn cael ei
rhyddhau ychydig cyn y Pasg eleni.
Requiem Paradisum yw’r prif waith ar y
ddisg, sydd heb ei berfformio’n fyw eto,
a’r gwaith arall yw ‘In these stones
horizons sing’ a dderbyniodd ei première
ym mhenwythnos agoriadol Canolfan
Mileniwm Cymru, ac sy’n cyfuno
geiriau Gwyneth Lewis In these stones
horizons sing a Creu gwir fel gwydr o
ffwrnais awen sydd i’w gweld ar furiau’r
Ganolfan, gyda Chân yr Alltud ac Eleni
Ganed gan Menna Elfyn a Grey/Llwyd
gan Grahame Davies.
Derbyniodd Karl Jenkins o Benclawdd
anrhydedd O.B.E. yn ddiweddar, ac mae
disgwyl eiddgar am ei CD newydd. Fe
yw’r cyfansoddwr clasurol cyfoes sy’n
gwerthu mwyaf o gryno ddisgiau ac fe
aeth ‘L’homme armé’  Y Gwr Arfog i
frig siartiau Classic FM.
Profiad bythgofiadwy oedd recordio’r
CD yn yr Angel Studios yn Llundain
ganol Ionawr gyda Chantorion
Serendipity ac aelodau o Cytgan.
‘Roedd y cyfansoddwr yn awyddus i
gael corau o Gymru ar ei CD
ddiweddaraf. Am fwy o fanylion am
ryddhau’r CD, gwyliwch wefan Côr
Caerdydd www.corcaerdydd.com.
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Dyfodol Addysg
Gymraeg
(Parhad o Dudalen 1)
Mae'r Sir yn cyfaddef fod y twf a'r galw
parhaol am addysg cyfrwng Cymraeg
wedi profi'n her ac ers 1996 mae wedi
wynebu sawl problem i ddod o hyd i
arian digonol i ddarparu lleoedd priodol.
Mae dosbarthiad anwastad ysgolion
cynradd Cymraeg ar draws y ddinas
(gweler y map), cyfyngiadau cyllidol a
galw o fewn cymunedau wedi arwain at
nifer o ddisgyblion yn cael eu bysio ar
draws y ddinas.
Amcan y cynllun
newydd yw creu dwy ffrwd ychwanegol
yn y cyfnod cynradd a chwblhau Cam 2
Ysgol Pwll Coch.
Efallai mai dyma man gwan y Cynllun
oherwydd heb ehangiad sylweddol yn y
sector cynradd bydd yn amhosib rhoi
cyfle i blant ymhob ardal o Gaerdydd
cael addysg Gymraeg yn lleol.
Mae lle i tua 900 o ddisgyblion yn
Ysgol Gyfun Plasmawr a tua 1170 o
ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Glantaf ac
mae'r Cynllun yn argymell sefydlu
trydedd ysgol uwchradd Cymraeg a'i
hadeiladu erbyn Mehefin 2009. Yn y
cyfamser mae angen datblygu cyrsiau
galwedigaethol Cymraeg eu hiaith ar
gyfer oedran 16+ er mwyn sicrhau fod yr
addysg a'r dewisiadau Cymraeg cystal os
nad gwell na'r dewisiadau a geir yng
ngholegau megis Glanhafren.
Mae'r Cynllun hefyd yn trafod
datblygu addysg Gymraeg fel ail iaith
yng Nghaerdydd a'r ddarpariaeth ar
gyfer anghenion addysgol arbennig.
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"Y Dyn 'i
Hun"
gan
Hywel
Gwynfryn

Ers deugain mlynedd mae Hywel
Gwynfryn wedi llifo fel arian byw i bob
cornel o'r byd darlledu Cymraeg ac mae
bellach wedi hen ymsefydlu fel un o'n
prif ddarlledwyr ar radio a theledu.
Wrth ddarllen hanes ei fywyd llawn ac
amrywiol, cewch rannu'r cyfnodau
tywyll yn ogystal â'r amserau da. Er
bod ei hiwmor afieithus yn britho'i
hunangofiant, nid yw'n osgoi delio'n
onest a chignoeth â sawl profiad
ysgytwol yn ei fywyd personol. Ond
fyddwch chi ddim yn hir wedyn cyn y
byddwch chi'n chwerthin yn uchel wrth
ddarllen am fyrdd o droeon trwstan ei
yrfa ddisglair, hirhoedlog !
Gwasg Gwynedd  pris £6.95

Mae'r Sir mewn sefyllfa anodd
oherwydd bod cannoedd o lefydd gwag
yn rhai o'r ysgolion cynradd Saesneg eu
cyfrwng a bydd rhaid gwneud
penderfyniadau gwleidyddol yn fuan
iawn ynglŷn â dyfodol rhain.
Mynnwch gopi o'r Cynllun Drafft oddi
wrth yr Adran Addysg 029 20872736 a
sicrhewch eich bod yn ymateb gan fynnu
bod ymestyn sylweddol ar y
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.
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Ystafelloedd Ar
Gael yn
Nhŷ’r Cymry,
Heol Gordon
Un o ddibenion Tŷ’r Cymry yw darparu
man cyfarfod a gweithle i gymdeithasau,
grwpiau neu glystyrau o bobl sy'n
hyrwyddo'r Gymraeg a'i diwylliant.
Yn Nhŷ’r Cymry y sefydlwyd yr
Ysgol Sadwrn Gymraeg gyntaf yng
Nghaerdydd o 1943 tan 1947. Honno
fu'n gyfrwng i ennill yr Ysgol Gynradd
Gymraeg gyntaf i Gaerdydd, fel y bu'n
gynsail, hefyd, i amryw o ysgolion tebyg
ym Morgannwg a Gwent. Pery Ysgol
Feithrin lewyrchus yma.
Bu'r Tŷ yn gartref i nifer o sefydliadau
yn eu tro  UCAC, Cymdeithas yr Iaith,
yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg, yr
Ymgyrch Senedd i Gymru, Mudiad
Addysg Gristnogol Cymru, Menter
Caerdydd, Plaid Cymru a llawer o
fudiadau dyrchafol eraill.
Yn ddiweddar, ildiodd Cell Caerdydd
o Gymdeithas yr Iaith yr ystafelloedd a
ddefnyddiwyd am dros 30 mlynedd ac
felly, mae gennym ystafelloedd ar gael
j'w defnyddio gan bobl sydd a'u bryd ar
hyrwyddo'r Gymraeg a'u buddiannau.
Codir rhent rhesymol am ddefnyddio
ystafelloedd yn y Tŷ.
Os gallwn eich helpu chi, anfonwch air
at Ysgrifennydd Tŷ’r Cymry, 11 Heol
Gordon, Caerdydd CF24 3AJ, neu
rhowch ganiad inni ar 0292049 1123
neu 0292062 0642.

Yn priodi cyn bo hir?
Wedi trefnu’r adloniant?
Naddo?
Felly,

Gwasanaethau 007
amdani !

DISGO DWYIEITHOG
ASIANT TWMPATH
SUSTEM SAIN I AREITHIAU
RIG GOLEUO I GRWPIAU BYW

Cysylltwch â Ceri ar
07774 816209 neu
029 20621634
ceri33@btopenworld.com
Dalgylch Ysgolion Cynradd Cymraeg Caerdydd

Ar gael dros Gymru benbaladr
a thu hwnt
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Blwyddyn Newydd
Dda,
Dysgwyr

Pigion
Ysgol Penygarth
Penarth

Nadolig arall wedi mynd a blwyddyn
newydd wedi cyrraedd. Holl ddathlu'r
Ŵyl drosodd, goleuadau llachar a
lliwgar wedi'u diffodd ac oeri a
thywyllwch y gaeaf yn caethiwo ni
unwaith eto.
Peidiwch a phoeni  mae 'na ddianc i'w
gael, mae'r gwanwyn jyst rownd y
gornel ac wedyn yr haf, dyddiau hirfelyn
hyfryd i fwynhau. Ar ôl dysgu a
gweithio'n galed yn wythnosol mewn
dosbarthiadau trwy'r gaeaf, pa well
ffordd sydd i adeiladu ein hyder i
ddefnyddio'r iaith lafar na fynychu cwrs
preswyl. Dyma'r cyfle gorau posib i
ddefnyddio'r iaith yn naturiol. Bwyta,
yfed, cysgu a chymdeithasu trwy
gyfrwng y Gymraeg.
Oes rhywbeth gwell na hyn? Nac oes,
wrth gwrs. Felly, peidiwch ag oedi,
cysylltwch nawr a Phrifysgol Caerdydd
ar gyfer Cwrs yr Haf yn Neuadd Hebron,
Dinas Powys. Cynhelir y cwrs o ddydd
Sadwrn hyd at ddydd Gwener, 1622
Gorffennaf, 2005.
Mae Neuadd Hebron yn lle delfrydol,
pob ystafell wely'n ensuite, bwyd
arbennig, cwmni cyfeillgar a
gweithgareddau amrywiol trwy'r
wythnos.
Fe welaf i chi yno  chewch chi ddim
mo' ch siomi.

Mae Mrs Iona Edwards wedi ei phenodi
fel y brifathrawes newydd.
Bu'n
gweithio yn yr ysgol ers 1999 pan
gafodd ei phenodi fel dirprwy
prifathrawes ac mae wedi arwain yr
ysgol yn llwyddiannus am dros
flwyddyn yn ei rôl fel athrawes dros dro
yn ystod salwch Mr Peter Davies.
Dymunwn bob lwc iddi yn ei swydd
newydd.
Mae Sam Abbott, Tomos Perry a
Richard Pilcher wedi eu dewis i fod yng
ngharfan rygbi'r Fro ac mae Michael
Coles a David Parkes wedi eu dewis i
fod yng ngharfan pêl droed y Fro.
Llongyfarchiadau i'r pump ohonyn' nhw.
Dewiswyd 8 disgybl i gyflwyno
rhaglen deledu ar Blaned plant, sef Ben
Harding, Siwan Clark, Tomos Perry,
Mia Sands, Bronwen Swain, Aled
Thomas, Gruffydd Walton ag Eleri
Willicombe.
Cynhaliwyd etholiadau ar gyfer y
Cyngor Ysgol a'r canlyniadau oedd
Stephanie Powell (6D) Cadeirydd, Emyr
Lewis (5/6S) IsGadeirydd, Neirin Wood
(5/6S) Swyddog Codi Arian a Hysysebu,
Nia Spilsbury (5H) Ysgrifenyddes,
Naomi Griffiths (4A) Swyddog Codi
Arian a Hysysebu, Lewis Harrison (4P)
Cysylltydd Cyfnod Allweddol 1, Katie
Gunning (3H) Swyddog Codi Arian a
Hysysebu a Zak Austin King (3D)
Cysylltydd Cyfnod Alleddol 1.
Codwyd £900 drwy werthu tocynnau i
Gyngerdd Nadolig Adran y Babanod ac
fe gafwyd sioe wych iawn gyda chanu,
action a dawnsio o safon uchel. 'Roedd
pawb wedi mwynhau a diolch yn fawr i
bawb a fu'n hyfforddi'r plant.
'Roedd y Ffair Nadolig yn llwyddiant
mawr a chodwyd £1400 i gronfa'r ysgol.
Ymwel odd Siôn Corn ac fe
berfformiodd y côr nifer o ganeuon
Nadoligaidd gan greu naws hyfryd iawn.
Mae tri rhiantlywodraethwr newydd
wedi eu penodi i eistedd ar y Bwrdd
Llywodraethol, sef Mrs Mair Thomas a
oedd yno gynt, Mr L Griffiths sy'n
Bennaeth Ysgol Gynradd Caerffili a Mr
Ceri Rees sydd yn athro teithiol
cerddoriaeth.
Pob lwc iddynt ar eu
gwaith newydd pwysig.
Fe atebodd yr ysgol yn wych unwaith
eto i gasglu a llenwi bocsys o anrhegion
Nadolig i blant Dwyrain Ewrop o dan
nawdd Operation Christmas Child.
Diolch yn fawr.

Steve Jones,
15 John Street, Nantymoel

YSGOL Y WERN
Fe gymerodd côr yr ysgol ran mewn
cyngerdd fawreddog yn Neuadd Dewi
Sant cyn y Nadolig wedi ei drefnu gan
BBC Radio Wales.
Ynghyd â thair
ysgol arall fe ganodd y côr gyda Chorws
Cenedlaethol Cymreig y BBC. Roedd
hwn yn brofiad arbennig i’r côr ac fe
wnaeth pawb fwynhau'r profiad yn fawr
o ganu ar lwyfan Neuadd Dewi Sant.
Recordiwyd y gyngerdd ar gyfer
darllediad arbennig ar BBC Radio Wales
ar Noswyl Nadolig.
Cynhaliwyd
casgliad er budd Apêl BBC Plant mewn
Angen ar ddiwedd y gyngerdd.
Fe fuodd rai o ddisgyblion yr ysgol yn
cymryd rhan mewn clyweliadau a
drefnwyd gan Opera Cenedlaethol
Cymru yn ddiweddar.
Cafodd tri
disgybl o’r ysgol eu dewis i gymryd rhan
yng nghynhyrchiad ‘Wozzeck’ a fydd yn
teithio drwy Brydain ar ddechrau’r
flwyddyn newydd. Llongyfarchiadau i
Tomos Lloyd Jones (Bl 5), Carwyn
Harries (Bl 4) a Francesca Richards (Bl
4).

Ymddeoliad Mair
Robins o Ysgol
Melin Gruffudd
Cynhelir cyngerdd i ddathlu cyfraniad
Mair i addysg Gymraeg y ddinas ar 21
Mawrth yn Eglwys Ararat am 7.30.
Tocynnau ar gael o Siop y Felin am £5
Os ydych yn gynddisgybl ac yn
dymuno cymryd rhan yn y dathlu
cysylltwch â Sandra Semmens
02920902083 wedi 4 o'r gloch neu Rhun
Jones ar 02920755118 cyn gynted â
phosibl.

CÔR MEIBION
CYMRY CAERDYDD
YN GALW POB TENOR A BÂS Y
BRIFDDINAS!
Gobeithir sefydlu Côr Meibion yng
Nghaerdydd
Os oes gennych ddiddordeb i ymuno
â'r côr
dewch i festri
Capel Y Tabernacl, Yr Ais
Ar
Nos Sul, Mawrth 13eg
Am
7.30 yh.

Y DINESYDD

Cadeirydd Newydd i
Fudiad Addysg
Gymraeg

Mae Tim Pearce wedi'i ethol yn
Gadeirydd Cenedlaethol Rhieni dros
Addysg Gymraeg yn sgil cyfarfod
blynyddol y mudiad yn Aberystwyth yn
ddiweddar, gan olynu Heini Gruffudd.
Yn 44 oed, mae Tim yn byw yn y
Barri ac yn ymgyrchwr brwd dros yr
hawl i addysg gyfrwng Gymraeg ers
iddo fe symud i fyw i Gymru gyda'i
deulu bron 17 blynedd yn ôl. Mae'n
enedigol o StokeonTrent a chanddo
ddau o blant. Ac yntau'n ieithydd, gwelai
fod ysgolion Cymraeg yn gallu rhoi'r un
hyder ieithyddol i blant ag a fodolai
mewn gwledydd eraill lle'r roedd yr iaith
frodorol yn cael ei defnyddio ochr yn
ochr ag ieithoedd rhyngwladol megis y
Saesneg.
"Mae rhyw dri chwarter poblogaeth y
byd yn byw eu bywydau beunyddiol
trwy gyfrwng mwy nag un iaith,"
meddai Tim. "Mae ein hysgolion
cyfrwng Cymraeg ni yn galluogi ein
plant i fod yn aelodau o'r gymuned
ryngwladol hon, sydd yn dod â
manteision dirif. Nid yw dysgu
ieithoedd newydd yn ddim gan y sawl
sydd eisoes yn llawn fedru dwy iaith. Fy
mhrofiad i, hefyd, mewn ardaloedd fel
Catalunya yn Sbaen yw bod pobl
naturiol ddwyieithog yn fwy meddwl
agored ac yn barod i weld pob ochr y
ddadl. Trwy'r iaith, hefyd, mae ein plant
yn cael mynediad i holl gyfoeth
diwylliant y Cymry.
"Mae'n destun pryder i mi fod
llywodraeth y Cynulliad fel petai â'i bryd
ar newid natur y gyfundrefn addysg
Gymraeg sydd wedi dangos ei gwerth
dros y blynyddoedd. Yn ardaloedd
Seisnigedig y wlad, mae'r ysgolion
cyfrwng Cymraeg yn bodoli er mwyn
darparu gwasanaeth i'r sawl sydd am
fagu eu plant yn hollol ddwyieithog.
Ond er y galw mawr am fwy o ysgolion
Cymraeg, ni welwyd fawr o gynnydd yn
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‘Caban Ni, Caban Nhw!’  Teledu
Realiti yn ymweld â’r Fro!

Yn ystod y tymor diwethaf bu Ysgol
Gyfun Bro Morgannwg yn fwrlwm o
brysurdeb a chynnwrf wrth baratoi ar
gyfer y sioe gerdd gyntaf erioed iddynt
ei pherfformio ers i’r ysgol gael ei
sefydlu pedair blynedd yn ôl. Braf yw
cael datgan fod y sioe wedi bod yn
llwyddiant ysgubol!
‘Roedd e’n hollol anhygoel  ry'm ni
wedi mwynhau pob eiliad! Byddwn yn
mynd adre dan ganu!’ meddai un aelod
o’r gynulleidfa ar ddiwedd un
perfformiad.
Y s g r i f e n n w yd
y sgript a
chyfansoddwyd y gerddoriaeth i’r sioe
gan staff yr ysgol a bu hi’n ymdrech
ysgol gyfan i ddod â’r sioe wreiddiol
hon i’r llwyfan.
Gweddnewidiwyd
llwyfan yr ysgol i fod yn wledd i’r
synhwyrau! Roedd ‘Caban Ni, Caban
Nhw!’ yn olrhain hanes criw o ieuenctid
amrywiol a thalentog a fu’n cystadlu am
gaban gwag a swm o arian at ddefnydd y

y sector ers sefydlu'r Cynulliad. Yn lle
hyn, mae'r Gweinidog Addysg, Jane
Davidson, yn sôn yn awr am ei
chysyniad o 'ysgolion dwyieithog'. Yn
eironig iawn, nid yw'r ysgolion
dwyieithog' hyn yn yr ardaloedd
Seisnigedig yn gallu darparu'r
amgylchfyd sydd yn angenrheidiol ar
gyfer creu plant â'r gallu i fynegi eu
hunain yr un cystal yn y naill iaith â'r
llall. Megis gwlychu bysedd traed fyddai
hynny, o'i gymharu â'r trochi llawn a
ddigwydd mewn ysgolion Cymraeg.
"Dw i ddim am danseilio ymdrechion
ysgolion Saesneg eu cyfrwng i hybu'r
iaith Gymraeg ac i gyflwyno mwy o
gyfleon i'w disgyblion i ddefnyddio'r
iaith. Ond mae'n rhaid i rieni ddeall taw'r
unig ffordd ddibynadwy o feistroli iaith
yw'r dull trochi a ddefnyddir mewn
ysgolion Cymraeg."

grŵp mwyaf talentog yn y Fro.
Dilynwyd hynt a helynt pedwar grŵp a
rhannwyd eu dagrau, eu chwerthin, eu
hymladd a’u cymodi wrth iddynt
gystadlu a dysgu eu gwersi yn y sioe
ddigri yma a fu’n taflu golwg ysgafn ar
ffenomenon y teledu realiti.
Daeth cannoedd draw i gefnogi’r
perfformiadau yma a bu’r ymateb o’r
cyhoedd, y rhieni a’r disgyblion yn
ardderchog. Mae’r sioe lwyddiannus hon
wedi ei selio ar y cof wrth i’r ysgol dorri
tir newydd yn hanes y sioe gerdd ac
a dfywi o’r Gym r a eg ym Mr o
Morgannwg .

Gweithgarwch
Pobl Ifanc
Mae criw o bobl ifanc yn trefnu cyfres o
nosweithiau o ffilmiau byr Cymraeg
'Pictiwrs yn y Pyb' a bydd y noson
cyntaf ar Chwefror 1af yn Nhafarn
Dempseys (gyferbyn â'r Castell)
Mynediad £1.
Hefyd mae’r criw wrthi yn trefnu
noson gwis Gymraeg yn y Goat Major ar
16 Chwefror.
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Cydymdeimlo Â
D Gwyn Jones yr Eglwys Newydd ar
golli ei wraig Gwenllian yn Ysbyty'r
Brifysgol Caerdydd ar 12 Rhagfyr 2004.
Bu'r angladd yn Eglwys y Crwys ar 17
Rhagfyr ac yn dilyn yn Amlosgfa
Bryndrain.
Isabel Lewis a'i theulu ar golli ei gwr
Albert John Lewis yn Ysbyty'r Brifysgol
Caerdydd ar 9 Ionawr 2005.
Bu'r
angladd yn Amlosgfa Bryndrain ar 17
Ionawr.
Irona Morgan a'r teulu ar farwolaeth ei
gwr Tom A Morgan yn Ysbyty'r
Brifysgol Caerdydd ar 15 Ionawr. Bu'r
angladd yn Eglwys St Denys, Llysfaen
ar 25 Ionawr ac yn dilyn yn Amlosgfa
Bryndrain.
Theulu'r diweddar Alfred Evans
Llanisien a fu farw ar 17 Ionawr 2005.
Bu'r angladd yng Nghapel Bethel ar 24
Ionawr ac yn dilyn ym mynwent tre
Machynlleth fore drannoeth.

Ysgol
Pwll Coch
Llongyfarchiadau i Dela Anderson,
disgybl Blwyddyn 6 yn Ysgol Pwll
Coch, a ddaeth yn gyntaf yng Nghymru
yng nghystadleuaeth Story Quest 2004 
cystadleuaeth a drefnwyd gan Sefydliad
Celfyddydau a Phlant Tywysog Cymru.
Cafodd ganmoliaeth uchel gan y
beirniaid am ei stori  Puss's New Image,
ac mae'r stori ar gael ar y wefan
www.artsandkids.org.uk

HOUSEKEEPER / HELPWR MAM
Angen ar gyfer teulu ifanc meddygol
lleol yn Llysfaen.
Mae'r swydd i
gynnwys gwaith tŷ cyffredinol a
gofalu am ddau o blant.
Llun 
Gwener, 37 awr/wythnos.
Mae
angen profiad gyda phlant. Gyrrwr
car a dim ysmygwr.
Ffoniwch 02920545275
neu 02920758819.
Fflat modern, braf yn ardal
Tyllgoed, Caerdydd.
Ystafell wely dwbl, un sengl, lolfa
fawr, cegin ac ystafell ymolchi
newydd, balconi.
Dim ysmygwyr. £390 y mis
Ffoniwch 07866 387462
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Ysgol y Berllan Deg
Roedd amser cyn y Nadolig yn brysur
iawn yn yr ysgol. Bu i’r Blynyddoedd
Cynnar, Cyfnod Allweddol 1 a Chyfnod
Allweddol 2 gynhyrchu sioeau Nadolig
ar gyfer y rhieni a bu i’r disgyblion i gyd
rhoi eu holl egni i’w sioe hwy. Da iawn!
Casglwyd arian ar ddiwedd pob sioe ar
gyfer elusen, codwyd dros £500 ar gyfer
Ysbyty Felindre. Diolch i’r rhieni a
gyfrannodd.
Cynhaliwyd ffair Nadolig lwyddiannus
eto eleni, wedi ei threfnu gan Ffrindiau y
Berllan Deg.
Roedd digon o
weithgareddau ar gyfer y plant, lluniaeth
a bwyd ar gyfer yr oedolion a nifer o
stondinau addas o nwyddau ar gyfer y
Nadolig. Codwyd dros £1000 ar gyfer
yr ysgol. Diolch am gefnogaeth pawb.
Cafwyd tripiau hwyliog i Techniquest
cyn y Nadolig. Bu i blwyddyn 3 fynd
yno i astudio’r gofod tra y bu i Gyfnod
Allweddol 1 fynd i ymweld â Siôn Corn
gyda’u rhestrau!
Cafodd blynyddoedd 1 i 5 fynd ar drip
arall ym mis Ionawr. Y tro yma i weld
pantomeim ‘Branwen’ yn theatr y Miwni
ym Mhontypridd. Cafwyd amser da gan
bawb.
Llongyfarchiadau i Lowri Tomkinson o
flwyddyn 2 sydd wedi ennill y
gystadleuaeth o ddarlunio logo ar gyfer y
Pwyllgor Eco. Bydd y logo yn cael ei
ddefnyddio ar waith y pwyllgor o hyn
allan. Derbyniodd Lowri becyn o bethau
ailgylchu yn wobr.

Ac yn olaf, Diolch mawr i ysgol
Albany am eu rhodd o goeden i adeilad
newydd yr ysgol. Cychwynnwyd Ysgol
y Berllan Deg ar safle ysgol Albany ac
felly mae cysylltiad cryf rhwng y ddwy
ysgol.

Dyddiadur 2006
yn barod!!
Mae'r gwaith wedi dechrau ar roi trefn ar
gyfeiriadur Dyddiaduron 2006 Y Lolfa.
Mae'r cyfeiriadur wedi datblygu i fod yn
ffynhonnell gynhwysfawr o wybodaeth
am sefydliadau, cymdeithasau a
busnesau Cymreig.
Os ydych am i'r
Lolfa gynnwys gwybodaeth am
sefydliad newydd yn Nyddiadur 2006,
neu i ddiweddaru unrhyw newidiadau a
chywiro gwallau mae croeso i chi
gysylltu â Dafydd Saer yn y Lolfa,
Talybont, Ceredigion SY24 5AP neu
drwy ddanfon ebost at
dafydd@ylolfa.com
Tŷ braf i’w rentu yn Radyr Way,
Llandaf.
Gyda 3 ystafell wely, ystafell wydr a
llain barcio.
Ar gael yn syth.
Rhent £550 y mis. Cysylltwch ag
Owen 
Rhif ffôn (029) 2056 2756
ebost: wosaer@yahoo.co.uk

Canolfan Caerdydd ar gyfer
Addysg Gydol Oes
Tiwtoriaid RhanAmser
Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes yn cynnig cyrsiau rhan
amser i oedolion ar lefel prifysgol, a’r ddarpariaeth hon yn cynnwys cyrsiau
trwy gyfrwng y Gymraeg.
Gellir gweld ein rhaglen gyfredol ar
www.caerdydd.ac.uk/learn/cymraeg/index.html, lle mae dewis o gyrsiau
ymarferol megis gloywi iaith a sgiliau cyfieithu, ond hefyd gyrsiau ar
lenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol.
A fyddai gennych ddiddordeb mewn cyfrannu i’r rhaglen hon, a hybu addysg i
oedolion drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghaerdydd a’r cyffiniau?
Mae’r
Ganolfan yn awyddus i recriwtio rhagor o diwtoriaid rhanamser i ddysgu
amrywiaeth o bynciau, yn ystod y dydd, gyda’r nos, neu ar y penwythnos.

Cysylltwch â’r Darlithydd Cydlynol, y Dr Gwen Awbery, i gael gair
am y posibiliadau  drwy’r post at Ganolfan Caerdydd ar gyfer
Addysg Gydol Oes, Ffordd Senghennydd, Caerdydd CF24 4AG,
neu drwy ebost at Awbery@caerdydd.ac.uk,
neu ar y ffôn: 029 2087 0000.
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www.mentercaerdydd.org
029 20565658

Cynllun Gofal Hanner Tymor
Fe fydd Cynllun Gofal y Fenter yn cael
ei gynnal unwaith eto yn ystod Hanner
Tymor mis Chwefror (Dydd Llun 14 
Dydd Gwener 18). Croeso i blant mewn
ysgolion Cymraeg o ddosbarth derbyn
hyd at flwyddyn 6. Cost ddyddiol o
£13.50 y plentyn. Mae lle i nifer
cyfyngedig felly cofrestrwch yn gynnar
rhag cael eich siomi. Am fanylion
pellach neu ffurflen gais ffoniwch y
swyddfa ar 02920565658 neu e
bostiwch
rachael.evans@mentercaerdydd.org .
Dyddiad cau cofrestru: Dydd Gwener, 4
Chwefror.
Gweithgareddau Gŵyl Ddewi
Unwaith eto eleni, mae’r Fenter yn
trefnu amryw o weithgareddau i ddathlu
Dydd Gŵyl Dewi. Dyma restr yn fras o
ddigwyddiadau’r dathlu…
Nos Sul, 27 Chwefror – Cwis Cymraeg
yn y Mochyn Du
Nos Fawrth, 1 Mawrth – Cawl â Chân
yn Mochyn Du yng nghwmni Côrdydd
Dydd Gwener, 4 Mawrth – Hwyl Gŵyl
Dewi i blant Meithrin
Dydd Sul, 6 Mawrth – Cinio Gŵyl
Dewi, Gwesty Holland House.
Cinio Gŵyl Dewi yng Ngwesty
Holland House
Mae’r Fenter yn mynd ati i gynnal Cinio
Gŵyl Dewi ar 6 Mawrth â’r bwriad yw y
bydd yn troi’n ddigwyddiad blynyddol.
Eleni, bydd y Cinio’n cael ei gynnal yng
Ngwesty Holland House ar Newport
Road. Am £30 y pen, fe gewch bryd 3
chwrs a choffi ac adloniant! Mae croeso
i holl Gymry Caerdydd i ymuno â ni 
gan obeithio y bydd e’n ddiwrnod i’w
gofio. I sicrhau lle, neu os am archebu
bwrdd, cysylltwch ag Angharad ar
02920565658 neu
angharad@mentercaerdydd.org
Posteri Dathlu Dydd Gŵyl Dewi
Mae Cyngor Caerdydd yn paratoi posteri
cyfarch eleni i’w dosbarthu i holl siopau
a thafarndai Caerdydd. Os ydych am
dderbyn poster Gŵyl Dewi yn rhad ac
am ddim i arddangos yn ffenestri’r tŷ 
cysylltwch â ni yn y Fenter.

Cafwyd noson arbennig yng nghwmni’r
Fari Lwyd, Dawnswyr Twrch Trwyth a
Pen Tennyn yn y Mochyn Du i ddathlu’r
Hen Galan, Nos Wener, 14 Ionawr.

RHAGLEN DELEDU AR
JOHN LENNON

Trefnodd y Fenter deithiau o amgylch
Canolfan Mileniwm Cymru a Gwersyll
yr Urdd Caerdydd ar Ddydd Sul, 16
Ionawr. Cafwyd brynhawn wrth foddau
pawb ac yn sicr roedd yn agoriad
llygad!!

Rachael Evans

Owain Llwyd

Mae cwmni teledu Acme wrthi'n paratoi
rhaglen arbennig i S4C ar fywyd John
Lennon. Tybed a welodd un ohonoch
chi'r Beatles yn perfformio'n fyw, neu
hyd yn oed wedi cwrdd â John Lennon?
A newidiodd y Beatles eich bywyd
mewn unrhyw ffordd, neu ddylanwadu
arnoch ? Os do, fe fyddai'r cwmni'n
falch iawn i glywed wrthoch!
Y
cyfeiriad yw Acme, Blwch Post 5128,
Caerdydd CF5 lZA
Swyddogion Newydd
Mae Menter Caerdydd wedi penodi dau
aelod newydd i’r staff yn ddiweddar.
Mae Owain Llwyd, o Fangor, yn
Swyddog Prosiectau ac yn bennaf
gyfrifol am ochr ariannol a chysylltiadau
busnes y Fenter. Penodwyd Rachael
Evans o Lanelwy yn wreiddiol, yn
Swyddog Gofal Plant ac yn ogystal â
gofalu am y Cynlluniau Gofal Gwyliau
bydd yn ehangu darpariaeth y Fenter ar
gyfer plant o dan 5 oed.
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Ysgol
Plasmawr
Rhagfyr 1af – Diwrnod Cenedlaethol
HIV / AIDS
Hwb arall i gronfa apêl y Chweched
dosbarth oedd diwrnod o weithgareddau
ar y 1af o Ragfyr. Uchafbwynt y dydd
oedd gêm pêlrwyd rhwng bechgyn a
merched y 6ed – doedd ddim yn syndod
i neb fod y bechgyn wedi colli’n rhacs o
103! Roedd ymweliad Karim Bah o
Sierra Leone wedi ysbrydoli’r 6ed yn yr
apêl. Daeth i siarad â’r disgyblion gyda
Robin Samuel o Gymorth Cristnogol ac
roedd ei ymweliad yn agoriad llygad.
Siaradodd Karim am ei waith gyda phobl
ifanc yn Sierra Leone ble roedd HIV /
Aids yn cynyddu’n gyflym yn sgîl
anwybodaeth a’r rhyfel cartref diweddar.
Roedd ei hanesion yn heriol yn sôn am
ddioddefwyr HIV a’r tlodi difrifol roedd
pobl gyffredin y wlad yn ei wynebu bob
dydd.
Cinio Nadolig y Chweched dosbarth
Dathlodd criw ohonom y Nadolig drwy
sglefrio iâ yn y ‘Wlad Hud Aeafol’ cyn
swper swmpus yn y Mochyn Du. Mae’n
anhygoel nodi fod disgyblion y 6ed bron
â chyrraedd eu targed o £1000 i’r apêl a
hithau dim ond yn fis Rhagfyr. Ymlaen
yw’r nod!
Cyngerdd Nadolig
Yng Nghapel y Crwys cynhaliwyd
cyngerdd Nadolig yr ysgol ym mis
Rhagfyr 2004. Cafwyd capel llawn gyda
phobl yn eistedd ar y balconi a’r côr yn
gorfod symud i sefyll yn y cefn i wneud
lle i bawb. Cafwyd gwledd o lefaru a
chyflwyniadau dramatig, canu’r corau a
chanu cynulleidfaol, ac eitemau
Nadoligaidd gan fand chwyth a band
jazz yr ysgol. Roedd y gyngerdd hefyd
yn gyfle i flwyddyn 7 newydd yr ysgol i
gael dangos eu gallu ac i ddod yn rhan o
deulu Plasmawr.
Gwerthwyd paneidiau a chacennau gan
Rebecca Jones a Bethan Owen, dwy o
ddisgyblion Bl 13, sydd ynghlwm â’r
Joshua Foundation ac yn gobeithio codi
£2250 yr un er mwyn gallu mynd ar
daith i Awstralia y flwyddyn hon gyda
phlant sy’n dioddef o gancr terfynol –
gwnaethant elw o £500.
Roedd y noson yn llwyddiant mawr ac
yn glo da i dymor yr Hydref ac yn
agoriad da i wyliau’r Nadolig.
Siwan Rhys, Bl 13
Fferm Ymddiriedolaeth Amelia.
Ar ôl astudio gwaith ar anifeiliaid yn y
gwersi Cymraeg drwy gydol Tymor yr

Disgyblion
blwyddyn 8 ar
Fferm Amelia

Hydref aeth deuddeg o ddisgyblion
blwyddyn 8 ar grwydr i Fferm
Ymddiriedolaeth Amelia yn y Barri ym
mis Tachwedd. Wedi cyrraedd yn y bws
mini roedd pob un yn awyddus iawn i
weld yr anifeiliaid oedd yno. Cawsant
gyfle i grwydro o amgylch y fferm a
chasglu gwybodaeth am anifeiliaid
penodol. Y moch bach a gafodd y sylw
mwyaf y prynhawn hwnnw! Roedd pob
un wrth eu boddau yn eu gwylio yn
bwydo. Gan ei bod yn ddiwrnod braf
roedd modd cerdded i lawr at yr afon ar
lwybr natur y fferm a dysgu ychydig
mwy am fyd natur a daearyddiaeth
hefyd. Ar ôl chwarae yn y parc a rhedeg
ar ôl yr hwyaid roedd hi’n amser
dychwelyd i’r ysgol.
Drama Arad Goch
Un prynhawn ym mis Tachwedd fe aeth
disgyblion blwyddyn 8 i lawr i’r neuadd
i wylio drama fer gan actorion o gwmni
Arad Goch, Aberystwyth. Roeddent ar
daith o amgylch ysgolion sydd yn rhan o
gynllun ‘Llyfrau sy’n taro deg’
y
Cyngor Llyfrau. Actio darnau o lyfrau
roedd modd i ni brynu oeddent, er
enghraifft, Streic, Beicio yn y gwaed, Y
‘Fo’ yn y tŷ a Snogs a Sgribls Hogan
Flêr. Roeddent yn actio’n ddoniol iawn
mewn rhai darnau ond hefyd yn
ddramatig a thrist mewn darnau eraill.
Roedd yr actorion yn gyfeillgar iawn
gyda’r gynulleidfa ac yn barod i ateb
unrhyw gwestiynau.
Steffan Dafydd, Bl 8
Casglu arian at achos y Tswnami
Ar Ddydd Gwener, Ionawr 7fed daeth
disgyblion yr ysgol ag arian i helpu’r
gwledydd a’r bobl hynny a ddioddefodd
oherwydd Tswnami mis Rhagfyr. Aeth
disgyblion y chweched dosbarth o
amgylch dosbarthiadau i gasglu arian.
Rhaid diolch i’r holl ddisgyblion a staff
am roi cymaint! Llwyddwyd fel ysgol i
godi £3,000! Da iawn chi!
Torri gwallt
Pob hwyl i Joshua Liss, disgybl o
flwyddyn 13, sydd am golli ei wallt! Y
mae’n barod i wneud hynny er mwyn

casglu arian ar gyfer rhai sy’n dioddef o
HIV/Aids yn Affrica.
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Mr Kevin Griffiths,
Pennaeth Technoleg Gwybodaeth yr
ysgol, sy’n wreiddiol o Nefyn a
ddyweddiodd â Miss Clare Kenny, yn
wreiddiol o High Wycombe dros y
gwyliau. Mae’r ddau yn awr yn byw ym
Mhontypridd.

A Oes Atgofion
Am Farcud?
Mae Iolo Williams yn paratoi rhaglen ar
gyfer S4C ar hanes y barcud yng
Nghymru dros y ganrif ddiwethaf ac am
y cynnydd rhyfeddol fu yn niferoedd yr
aderyn yn y cyfnod diweddar.
Mae'n apelio ar unrhyw un sydd ag
atgofion am y barcud yn y chwedegau
neu'r saithdegau neu chynt, am eu teulu
yn eu gwarchod, neu am hanesion
ardalwyr eraill amdanynt neu am weld yr
a dar yn n yt h u n eu unrh yw
ddigwyddiadau diddorol yn ymwneud a
nhw, i gysylltu ag Iolo d/o Ffilmiau'r
Nant, Moreia, Penrallt Isaf, Caernarfon
LL55 1NS neu drwy ffôn 01286 675722.

TRYDANWR
gyda dros 20 mlynedd
o brofiad

Ailweirio, gosod systemau
larwm a chawodydd

PRISIAU RHESYMOL

Ffoniwch

Caerwyn Davies
ar 029 20868208
neu 07967 558664
neu 01443 814443
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Ysgol
Glantaf
Opera Cenedlaethol Cymru:
Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion
canlynol o flynyddoedd 7 ac 8 sydd yn
canu gyda’r Cwmni Opera Cenedlaethol
y tymor hwn. Maent yn perfformio ac yn
teithio gyda’r cwmni i nifer o
ganolfannau a dinasoedd mawr Prydain;
Llundain, Manceinion, Birmingham,
Caerfaddon, Bryste, Abertawe ac wrth
gwrs Caerdydd ac i ganolfan y
Mileniwm! Am brofiad! Mae’r cwmni
a’r plant yn perfformio ‘Cavalieri
Rusticana’ a ‘ Pagliacci’. Pob hwyl a
Llongyfarchiadau Mawr Iawn iddynt!
Blwyddyn 8  Sioned Treharne, Tomos
Sennitt, David John Williams, Sean
Cronin. Blwyddyn 7  Amy Falloon,
Hannah Sennitt, Emma Gowman, Nia
Mclean, Dafydd Lansley, Jac Hopkins,
Rhys Patchell.
Llwyddiannau Caergrawnt a
Rhydychen
Mae eleni wedi bod yn record inni yng
Nglantaf gydag 8 myfyriwr Blwyddyn
13 yn llwyddo i ennill lle yn Rhydychen
a Chaergrawnt!
Rhys ab Owen: Mansfield Rhydychen i
astudio PPE
Huw Davies: St Anne’s Rhydychen i
astudio Meddygaeth
Elonwy Rees: St Hugh’s Rhydychen i
astudio Ffrangeg ac Eidaleg
Naomi Southern: St John’s Rhydychen i
astudio Gwyddoniaeth Dynol
Steffan Jones: Worcester Rhydychen i
astudio Cerddoriaeth
Mari Mcneill:Worcester Rhydychen i
astudio Ffra ngeg ac Almaeneg
Gethin Jones: King’s Caergrawnt i
astudio Ffrangeg
Alice Reed: King’s Caergrawnt i astudio
Cerddoriaeth.
Mae Alice hefyd wedi ennill
ysgoloriaeth i’r Royal College of Music
a’r Royal Nothern School of Music
dewis anodd iddi o’i blaen!
Dymuna’r ysgol longyfarchiadau
mawr iddynt ar y llwyddiant hwn!
Gydag ysgoloriaethau Prifysgolion
Cymru yn cael eu cyhoeddi o fewn yr
wythnosau nesaf, gobeithiwn fydd mwy
eto o’n myfyrwyr chweched dosbarth yr
un mor llwyddiannus!
Noson Cwrw a Chân Nos Wener 4ydd
o Fawrth!
Ar ôl noson lwyddiannus y llynedd, mae
Cymdeithas Rieni ac Athrawon Glantaf
wedi trefnu noson Cwrw a Chân arall i
gael ei chynnal yn neuadd yr ysgol, ar
nos Wener 4 Mawrth am 7.30pm.
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At Ddarllenwyr Y Dinesydd,
Rydw i yn y drydedd flwyddyn ym
Mhrifysgol Aberystwyth ac wedi
penderfynu cyflawni fy nhraethawd hir
ar y tair nofel o eiddo Dafydd Huws, sef
'Dyddiadur Dyn Dwad', 'Un peth 'di
priodi...' + Walia Wigli. Mae'r tair
nofel yn cylchdroi o amgylch helyntion
Goronwy Jones, y cofi dre hwnnw a
symudodd lawr i Gaerdydd yn niwedd y
saithdegau. Er gwaetha'r symud
gwreiddiau ayb mae o hyd yn dal gafael
ar fro ei febyd ac yn cael trafferth
uniaethu â dosbarth canol Cymraeg
Caerdydd. Ydych chi wedi darllen
unrhyw un o'r tair nofel? A oes gennych
farn ar y nofelau? Ydych chi'n cytuno â
safbwyntiau Goronwy Jones ynglŷn â
Chaernarfon a Gaerdydd?
Gwerthfawrogaf unrhyw ymateb!!!
Diolch,
Elena Mai  elenamai@hotmail.com
neu  Glan Aber, Stryd yr Undod,
Aberystwyth, SY23 1NX
Dewch i ymuno yn nathliadau Gŵyl
Ddewi yng nghwmni:
Dewi Pws, Emyr Wyn, Delwyn Siôn,
Geraint Cynan, Gwyndaf Roberts, Iolo
Jones, Graham Pritchard a Peter Jones
Mae tocynnau ar werth yn yr ysgol neu
gan aelodau’r GRhA am £10, gyda
phryd o ‘Bangers and Mash’ yn rhan o’r
pris! Felly dewch i fwynhau’r noson
wefreiddiol hon o ganu a chwerthin a bar
hwyr!!
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Hel Atgofion o
Ddyddiau
Myfyrwyr
Coleg ar y Bryn
Mae Prifysgol Cymru, Bangor yn
awyddus i ehangu eu harddangosfa i'r
Eisteddfod i ddangos hen luniau o fywyd
myfyrwyr yn y coleg. Hon yw un o'r
elfennau mwyaf poblogaidd ar eu
stondin pob blwyddyn er bod hanfod y
casgliad yn cynnwys lluniau sy'n rhedeg
rhwng 1900 a'r 60au cynnar.
Gyda'r rhan helaeth o'u graddedigion
wedi bod yn y Coleg ar y Bryn ers y
dyddiau hynny, maent yn apelio am
ychwaneg o luniau sy'n cyfleu neu'n
cofnodi cyfnod myfyrwyr mwy
diweddar yn y Coleg.
Os oeddech wedi cofnodi'r cyfnod
mewn llun, bydd y coleg yn ddiolchgar
iawn o gael benthyg eich llun, gydag
unrhyw fanylion perthnasol fel dyddiad,
achlysur ac enwau. Bydd y llun yn cael
ei gopïo a'i ddychwelyd atoch yn syth.
Mae modd hefyd wrth gwrs, anfon
copïau digidol atynt.
Y cyfeiriad ar gyfer anfon lluniau yw:
Swyddfa Materion Allanol, Prifysgol
Cymru, Bangor, Bangor, Gwynedd
LL57 2 DG neu drwy ebost i
press@bangor.ac.uk.

YSGOL GYFUN GYMRAEG GLANTAF
'Rydym yn edrych am dîm o bobl gymwys, cyn-athrawon o
bosib, i warchod arholiadau allanol yr Ysgol o Fis Medi
2005 ymlaen. Bydd y swydd yn golygu dosbarthu a
chasglu papurau arholiad, gofalu am y disgyblion drwy
gydol yr arholiad, a threfnu‛r papurau ar gyfer eu postio i
farcwyr allanol.
Os oes gennych ddiddordeb mewn gwaith o‛r math, neu os
ydych yn awyddus i drefnu tîm o bobl i ymgymryd â‛r
swydd bwysig hon, yna cysylltwch â Mrs Muriel Bevan gan
roi eich manylion a rhifau ffôn cysylltu perthnasol. Daw
manylion telerau maes o law.
Rhifau Ffôn : 02920 838803 / 02920 333090
Rydym yn gyflogwyr cyfle cyfartal.
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'Unwaith Eto', 35
mlynedd yn
ddiweddarach

Mae Cantorion Creigiau, un o gorau
cymysg mwyaf adnabyddus Cymru,
wedi rhyddhau CD newydd o'r enw
'Unwaith Eto',wrth iddynt ddathlu 35
mlynedd gyda'i gilydd fel côr. Mae'r
CD, eu hail i label recordiau Sain, yn
cynnwys 16 trac, a chenir yn y Saesneg,
y Gymraeg a'r Eidaleg. Comisiynwyd
nifer o'r caneuon yn arbennig ar gyfer y
ddisg hon.
Dan oruchwyliaeth Mair Roberts,
ffurfiwyd y côr ym 1970 fel grŵp o
gantorion carolau yng Nghreigiau.
Erbyn hyn mae gan y côr aelodaeth o
dros 80 ac maent yn perfformio bob
pythefnos mewn cyngherddau ar draws y
wlad.
Yn wir, mae'r côr wedi
perfformio dros 600 o gyngherddau yng
Nghymru, Lloegr, yr Iwerddon, Ffrainc,
Awstria ac yn fwy diweddar yn
Laigueglia yn yr Eidal.
Recordiwyd Unwaith Eto yn Eglwys
Saint Augustine ym Mhenarth ac yn
Capel Bethel, Pontyclun.
Mae'n
cynnwys nifer o draciau wedi'u
hysgrifennu yn arbennig ar gyfer y côr
gan nifer o gyfansoddwyr enwog, yn
cynnwys Peter Teague ac Eric Jones.
Mae'r CD hefyd yn cynnwys nifer o
drefniadau newydd gan Bryan Davies o
F e r n da l e a Da r r en Ba r t l e t t .
Cydweithiodd Bryan â chyfeilydd
talentog y côr, Helen Watkinson, ar un
o'r traciau, In Excelsis Gloria Deo.
Dywedodd Mair Roberts, arweinydd
ag unawdydd y côr ers 1970, "Rydwyf
yn hynod falch o'r ddisg, sydd yn
destament teilwng i ymroddiad aelodau'r
côr ers y cychwyn, ond hefyd yn glod i'r
cyfansoddwyr a cherddorion talentog yr
ydym wedi bod mor ffodus a
chydweithio gyda dros y blynyddoedd.
"Mae'r CD yn cynnig rhywbeth at
ddant pawb boed yn hen ffefrynnau fel
The Bare Necessities neu'r clasuron
newydd fel Santa Lucia gan Caryl Parry
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Y Cymro yn
Chwilio am
Glybiau Cymru
Ydych chi'n aelod o glwb chwaraeon?
Ydych chi'n chwarae i dim peldroed?
Ydych chi'n ddilynwr brwd o dîm rygbi?
Ydych chi'n aelod o bwyllgor clwb
criced?
Ydych chi'n aelod o glwb golff, tennis
neu sboncen lleol?
Mae papur newydd Y Cymro eisiau
clywed gan aelodau clybiau ledled
Cymru, beth bynnag yw'r gamp, beth
bynnag yw'r safon, beth bynnag yw'r
oedran.
Bwriad Clybiau Cymru yw rhoi sylw
i'ch clwb chi a chyfle i chi gael sylw
cenedlaethol.
Y Cymro  gafodd ei sefydlu ym 1932
 yw'r unig bapur newydd wythnosol yn
y Gymraeg ar gyfer Cymru gyfan.
Mae Y Cymro wedi cael ei aillansio
yn ddiweddar ac ein bwriad yw ehangu
ein darpariaeth chwaraeon.
Cysylltwch a ni drwy'r post, cyfeiriad 
Y Cymro, 9 Bank Place, Porthmadog,
Gwynedd, LL48 9AA, neu ar y ffôn ar
01766 515514, neu ebostiwch:
aled@cambriannews.co.uk

Jones. Mae nifer o'r traciau yn agos at
fy nghalon gan gynnwys Ti, O Dduw, a
gomisiynwyd yn arbennig er cof am
Glenys H. Roberts, fy mam"
Am fwy o wybodaeth edrychwch ar
wefan
Can t or i on
Creigiau
www.cantorioncreigiau.org.uk.

Annwyl Olygydd
Achos gorfoledd oedd i Stadiwm
Mileniwm Caerdydd godi £1,250,000 ar
gyfer Apêl Sunami. Llongyfarchiadau
i’r trefnwyr am gyflawni campwaith
drwy lwyfannu cyngerdd mor fawreddog
o fewn tair wythnos.
Gwrandawais ar y cyngerdd ar S4C.
Mae S4C wedi ymrwymo i ddarlledu yn
y Gymraeg yn ystod oriau brig a
disgwyliais glywed yn ystod y saith awr
rywfaint o gyfraniad ar y llwyfan yn yr
iaith Gymraeg gan rai o’r bandiau
cantorion a chyflwynwyr ond er mawr
siom, nemor air.
Ni fydd, mae’n debyg, gwestiynu ar
ddiffyg ymrwymiad S4C i’w raison
d’etre ar unrhyw raglen newyddion, ac
nid syndod hynny gan mai darllediad
BBC Cymru oedd y cyngerdd hwn, a
hwy hefyd sy’n gyfrifol am ddarlledu’r
newyddion. Ys gwn i a fydd unrhyw
sylw’n cael ei wneud ar hyn gan y
sefydliadau Cymreig a Chymraeg sy’n
derbyn grantiau i’w cynnal?
Rwy’n cymeradwyo ac yn gefnogol i
gyngerdd sy’n codi arian at achos mor
deilwng ag Apêl Sunami ond gellir
gwneud hyn drwy ddefnyddio dwy iaith
ein gwlad. Mae’n drueni na welodd y
rhai sy’n byw ar yr iaith Gymraeg, hwn,
fel cyfle i ddefnyddio’r iaith Gymraeg
mewn achos da byd eang.
Pob clod a marciau llawn i’r rhai a
gyfrannodd eu gwasanaeth yn rhad ac
am ddim ond llai o farciau i’r BBC, S4C
a Stadiwm y Mileniwm am golli cyfle i
gyflwyno’r Gymraeg i gynulleidfa
ehangach.
Yn ddiffuant

Alan Jobbins
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Newyddion o’r Eglwysi
Salem, Treganna
Dathliadau’r Nadolig
Amrywiol a niferus oedd ein dathliadau
dros yr ŵyl, yn eu plith Oedfa Nadolig
yr Ysgol Sul, Oedfa’r Goleuni gan
ieuenctid y capel, ac fe gynhaliwyd dau
wasanaeth fore Nadolig, am saith ac am
9.30. Dyma’r tro cyntaf i Salem gynnal
ail wasanaeth, ac roedd mor braf gweld
Salem yn byrlymu fore Nadolig wrth i
gynifer o deuluoedd ddod am y tro
cyntaf, am fod 7 braidd yn gynnar i
nifer!! Cafwyd hefyd noson o ganu
carolau a gorffen yn y mans i gael mins
peis Evan. Mae’n siŵr mai pinacl arall
i’r plant oedd y partïon Ysgol Sul  dau
barti eleni am fod y genhedlaeth nesaf
mor niferus yma yn Salem, a’r festri
braidd yn fach! Pawb wedi cael amser
da felly, yn gymysg o’r difrif a’r digrif.
Er Cof am Tom a Lil Evans
Yn ystod oedfa ddechrau Ionawr,
dadorchuddiwyd plac er cof am Tom a
Lil Evans yng nghwmni eu teulu agos.
Rhodd yw’r plac yn gan eu merch, Mair,
ac rydym yn ddiolchgar iawn iddi.
Mae’n gofeb teilwng o waith y ddau ac
roedd Tom yn flaenor yn Salem ers
blynyddoedd lawer.
Bedyddiadau
Cafodd Beca Rhys, merch Graham ac
Eira Bowen ei bedyddio yn Salem ganol
Tachwedd, a hefyd Mabon, mab Alun a
Sioned Edwards. Bedyddiwyd Martha
Grug, merch Nia Elin ac Adrian Davies
yn ystod mis Rhagfyr. Dymunwn yn
dda iddynt a’u teuluoedd.
CIS
Cyfarfu CIS yn y bae ddiwedd y
flwyddyn, dros fwffe Tsieineaidd a
hefyd cafwyd noson hwyliog o geilys yn
nhafarn yr Halfway.
Bwriedir cael
noson yn y Bingo cyn hir!
Clwb Llyfrau
Trafodwyd Dyn yr Eiliad gan yr
ifanc addawol Owen Martell,
bel l a ch wedi ym gartr efi
Nghaerdydd, yn ystod Rhagfyr,
drafodwyd nifer o gerddi’n
diweddar.

awdur
sydd
yn g
ac fe
fwyaf

Clwb Coffi
Ymunwch â ni ail fore Gwener y mis yn
y Chapter! Dyma’n clwb diweddara, ac
un fydd yn boblogaidd gobeithio!
Croeso i bawb ymuno â ni i gael paned a
chlonc.
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Eglwys Dewi Sant

Ffarwelio
â
Meurig

Ar 7 Tachwedd syfrdanwyd aelodau
Eglwys Dewi Sant pan gyhoeddodd ein
Ficer, y Parch. Meurig Llwyd, ei fod
wedi derbyn penodiad yn Archddiacon
Bangor ac y byddai felly yn ymadael â ni
ymhen dau fis. Dim ond wythnos cyn
hynny buom yn dathlu iddo fod gyda ni

Plasmawr yn ymweld â Salem
Daeth blwyddyn saith Ysgol Gyfun
Plasmawr i ymweld â Salem yn ystod yr
hanner tymor diwethaf, i weld y capel ac
i gael sgwrs ag Evan. Mae’n daith
flynyddol bellach – gadael y coridorau
am ddiwrnod ac ymweld â mannau
addoli yng Nghaerdydd, a’r uchafbwynt
yw dod i Salem wrth gwrs! Roedd y
plant wrth eu boddau’n holi Evan, ac
Evan yr un mor barod ei atebion.
Gwych oedd gweld y Capel yn fwrlwm
o sŵn yr ifanc wrth eu gwaith.
Y Gadwyn
Cafwyd swper bendigedig yn yr Happy
Gathering yn Nhreganna yn ogystal ag
ymweliad â Theatr y Sherman i weld
Romeo a Juliet ddiwedd y flwyddyn.
Noson Nawdd
Dewr iawn oedd Evan a chriw o
ieuenctid y capel eto ddiwedd y
flwyddyn yn aros ar eu traed i chwarae
pingpong drwy’r nos, gan godi arian
tuag at elusennau. Gwych oedd gweld
cynifer o ffrindiau ac aelodau’n galw
draw i godi’r brwdfrydedd ac i gadw
pawb ar ddihun yn ystod y noson.
Dymuna Evan ddiolch i bawb am eu
cefnogaeth ac i’r ieuenctid am eu
dyfalbarhad  daeth tua 80 draw i
gefnogi!
Blaenrybudd
Trefnir prynhawn o chwaraeon Sul
cyntaf Chwefror, yng nghanolfan
hamdden Y Tyllgoed, rhwng 3 a 6yp.
Cyfle i’r ifanc a’r hen i arddangos eu
talentau! Dewch yn llu!

am bum mlynedd  rhai llwyddiannus
ymhob ffordd.
Cyn pen chwinciad, fel petai, roedd y
ddau fis wedi hedfan heibio ac amser
ffarwelio wedi dod.
Erbyn hyn
roeddem wedi sylweddoli na allasem
obeithio cadw un â’i ddoniau arbennig
ef. Mae e wedi’i drwytho yn
nhraddodiadau litwrgaidd yr Eglwys, yn
gerddor, yn fardd, yn llenor, yn ieithydd
ac yn Gymro pybyr. Rydyn ni wedi ei
weld yn fugail ffyddlon ac yn gyfaill da i
bawb a chanddo glust barod i wrando
bob amser.
Daeth adeg inni ffarwelio ar Ŵyl yr
Ystwyll, 6 Ionawr, gydag Offeren yr
Ystwyll am 6.30 yr hwyr a pharti i
ddilyn. Roedd nifer fawr wedi dod i’r
gwasanaeth a chawsom bregeth arbennig
iawn gan y Parch. Meurig gyda digon i
gnoi cil drosto am amser hir. Roedd ein
côr ni ar ei orau, diolch i’n Cyfarwyddwr
Cerdd, David Leggett.
Roedd eu
datganiad o’r “Magnificat” gyda llawer
o’r gynulleidfa yn ymuno yn y gytgan,
yn fythgofiadwy, bron â “chodi’r to”!
Yn y parti oedd yn dilyn roedd pawb yn
benderfynol o wneud yr achlysur yn un i
lawenhau, er tristed ein calonnau.
Cawsom wledd arbennig ac adloniant
difyr iawn gyda theulu Wyn Mears a
hefyd David Leggett yn amlwg iawn.
Bydd y golled i ni yn aruthrol ond
hefyd i ardal Caerdydd. Mae’r Parchedig
Meurig wedi ennill lle arbennig ymhlith
aelodau Eglwysi Cymraeg Caerdydd,
gyda’i gefndir yn y ddinas a’i
ba r od r w yd d
i
ym u n o
yn g
Ngweithgareddau Eciwmenaidd yr ardal.
Rwy’n sicr y bydd yn golled iddyn nhw
hefyd, a chymeraf yn ganiataol y byddan
nhw’n ymuno â ni i’w longyfarch yn
wresog ar ei ddyrchafiad ac i ddymuno
pob bendith, llawenydd a boddhad iddo
yn ei swydd newydd.
Bydd ei
wasanaeth gosod yn Archddiacon
Bangor yn Eglwys Gadeiriol Bangor ar 5
Chwefror am ddau o’r gloch.
Morfudd Stone
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Yr Eglwys Efengylaidd
Gymraeg
Carol plygain newydd
O blith y myrdd garolau a ganwyd yn yr
eglwys dros yr Ŵyl, mae un yn mynnu
hoelio’i lle yn y cof, sef carol blygain
newydd sbon a gyfansoddwyd ar y cyd
rhwng y Parch Gareth H. Davies a’i fab,
y cerddor arobryn, John Marc Davies.
‘Emyn Plygain’ yw teitl syml y garol
hon ac y mae’n ychwanegiad
gwerthfawr i’r traddodiad canu plygain
Cymraeg.
Ynddi, fel yn y carolau
pl yga i n tr a ddodi a dol , gos odi r
genedigaeth yr Iesu yn ei chyddestun
beiblaidd ehangach drwy ddathlu
cyflawniad proffwydoliaethau’r Hen
Destament ac edrych ymlaen at Ei farw
aberthol ar y groes, a’i atgyfodiad
buddugoliaethus. Dyma flas ar rai o’r
penillion:
Yma’n faban, acw’n hongian;
Yma’n cysgu, acw’n gwaedu.
Yma’n gorwedd, acw’n ’mhwedd
Ar ei dad i faddau’n camwedd.
Llawen ddydd ei eni Ef.
Dyma Fe yn fyw rhyfeddol;
Dacw Fe mewn bedd terfynol.
Dyma Fe yn wan a llipa,
Acw’n chwalu’r gelyn ola’.
Haleliwia’i ddyfod Ef.
Bedyddio dau ifanc
Cawsom fel eglwys y llawenydd o
groesawu’r flwyddyn newydd drwy
gynnal oedfa bedydd ar 6 Ionawr.
Bedyddiwyd dau o bobl ifainc yr
eglwys: Emyr James sydd ar hyn o bryd
yn astudio Gwleidyddiaeth Ryngwladol
ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, ac
Ifan Lewis sydd yn ddisgybl yn Ysgol
Gyfun Glantaf. Calonogol iawn oedd
gweld dau a fagwyd yn yr eglwys yn
dwyn proffes i berthynas bersonol â
Duw drwy Iesu Grist. Pwyslais y noson
oedd bod y ddau hyn yn cael eu
bedyddio nid am eu bod nhw wedi cael
magwraeth Gristnogol ond am eu bod ill
dau wedi dod i fan yn eu bywyd pryd y
dewison nhw ddilyn Crist.
Dwyn gweinidogaeth i ben
Dymuna’r Parch. Gareth H. Davies roi
gwybod i’w gyfeillion fod yn rhaid iddo
ddwyn ei weinidogaeth gyhoeddus i ben
oherwydd cyflwr ei iechyd. Hoffai
ddiolch i’r eglwysi hynny y cafodd
groeso i bregethu’r efengyl yn eu plith
dros y blynyddoedd, a dymuna fendith
Duw arnynt i’r dyfodol.
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Ebeneser, Heol Siarl
Dathlu’r Nadolig
Bu dathlu mawr ar ŵyl geni’r Gwaredwr
yn Ebeneser. Cynhaliwyd 5 oedfa
Nadolig. Ar ddydd Sul Rhagfyr 12
cynhaliwyd cwrdd gan yr ieuenctid ac yn
yr hwyr bu oedfa gan Gymdeithas y
Chwiorydd a drefnwyd gan Rosaline
Bowen. Yna, ar ddydd Sul Rhagfyr 19
cyfle’r plant oedd hi yn y bore ac am
6.00 Oedfa Garolau’r Aelodau. Yn yr
oedfa hon canodd parti meibion a pharti
merched yr eglwys. Clowyd y dathlu
gydag oedfa ar fore dydd Nadolig pryd y
daeth y plant ac anrheg i’w ddangos.
Cwrdd Gweddi Cenhadol
Yn ddiweddar yn y cyrddau gweddi
cenhadol yr ydym wedi cael croesawu
siaradwr gwadd ac o ganlyniad wedi cael
cyfarfodydd rhagorol. Ym mis Rhagfyr
daeth Gwen Emyr yn llawn brwdfrydedd
atom i siarad am ei gwaith fel gweithiwr
Cristnogol ysgolion Cymraeg Caerdydd
a’r Cylch. Y mis Ionawr daeth Eirlys
Davies gyda’i hafiaith a’i hiwmor braf i
siarad am Gymdeithas y Beibl.
Cwrdd Plant
Cynhaliwyd cwrdd plant dechrau’r
flwyddyn ar fore Sul Ionawr 9fed.
Cymerwyd rhan gan Esyllt Jones,
Gwilym a Lowri Tudur ac Ifan Gwern
Jones.
Manna
Cawsom oedfa arbennig ar nos Sul
Ionawr 16 pryd yr ymunodd band
Cristnogol Manna gyda ni yn ein
haddoliad. Y mae pedwar aelod i’r band
sef, Aled, Rhodri, Lewis a Ben (o
Alabama) ac y maent eisoes wedi
rhyddhau CD. Yn ystod y cwrdd canwyd
dwy set acwstig ganddynt o dair cân ac
fe roddodd Lewis dystiolaeth am ei
dröedigaeth. Daeth cynulleidfa dda o
blant, ieuenctid ac oedolion i fwynhau’r
cyfan.
Y Gymdeithas
Bwyta Indiaidd y Balti Empire oedd
lleoliad cyfarfod y Gymdeithas ar nos
Fawrth Rhagfyr 12. Aeth criw ohonom i
fwynhau’r danteithion dwyreiniol a’r
gwmnïaeth braf.
Y Cwrs Alffa
Ar Chwefror 23 byddwn yn cychwyn
cynnal Cwrs Alffa i oedolion trwy
gyfrwng y Gymraeg. Pe bai diddordeb
gan unrhyw un i ymuno gyda ni
ffoniwch Alun ar 029 20 490582.
Gwaetha’r modd nifer gyfyngedig o
leoedd sydd ar gyfer y cwrs hwn.
Masnach Deg
Y mae ieuenctid yr eglwys wedi dechrau
cynnal stondin ar fore Sul sydd yn

Mynd ati
i addasu
Aesop

Un byr oedd Aesop, medden nhw, ac un
hyll. Un ag atal ar ei ddweud, un tafod
glwm. Ond dwy fil a phum cant o
flynyddoedd yn ddiweddarach, mae ei
storïau mor ddifyr ag erioed, meddai
Myrddin ap Dafydd, wrth i Gwasg
Carreg Gwalch gyhoeddi addasiad
newydd o’r chwedlau enwog.
“Yma yn Carreg Gwalch, mae
chwedlau a straeon traddodiadol wedi
bod yn genre yr ydym wedi ymddiddori
ynddi ers tro,” meddai Myrddin o’r
swyddfa yn Llanrwst. “Rydym eisoes
wedi cyhoeddi nifer o gyfrolau am
chwedlau Cymru a storïau traddodiadol
Ewrop fel y Tri Mochyn Bach a’r Hugan
Fach Coch, ac felly ers tro rwyf wedi
bod yn awyddus i gyhoeddi fersiwn
newydd o chwedlau Aesop yn y
Gymraeg.
“I mi, mae chwedlau Aesop yn rhai
sy’n perthyn i’r byd, ond does dim
fersiwn Gymraeg o’r chwedlau wedi bod
ers tro byd, ers i mi fod yn hogyn bach
fy hun am wn i. Roeddwn i’n teimlo fod
y to ifanc yn colli allan ar y pleser y
cefais o glywed ac o ddarllen y
chwedlau yma yn fy mhlentyndod, ond
er i mi weld nifer o fersiynau gwahanol
mewn ffeiriau masnach, gymerodd hi
ddeng mlynedd i mi ddod o hyd i’r un
iawn.
“Mae ‘na rywbeth am luniau Korky
Paul sy’n apelio’n ofnadwy i blant, ac i’r
plentyn oddi mewn i nifer o oedolion,
am wn i! Dyw’r lluniau ddim yn hollol
syml a lliwgar, mae yna ryw ochr
sinister a thywyll iddynt ac mae’r plant
wrth eu boddau gyda hynny.
“Mae yna dueddiad i osgoi ambell i
bwnc trafod mewn llyfrau plant weithiau
– ond mae plant yn deall pethau fel bod
yn hunanol, bwlio, ac yn y blaen, ac mae
neges a gwirionedd chwedlau Aesop
gwneud iddynt gnoi cîl, yn bendant.”
Chwa o Chwedlau Aesop. Vivian French
a Korky Paul.Addasiad Myrddin ap
Dafydd. Gwasg Carreg Gwalch £5.95

gwerthu cynnyrch Masnach Deg.
Oherwydd y llwyddiant mawr, bydd hyn
yn parhau trwy gydol y flwyddyn. Hefyd
ar gyfer y Nadolig yr oeddent yn
gwerthu cardiau Cymorth Cristnogol a
chafwyd gwerthiant da.
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Eglwys Minny Street
Bu farw dwy o’n haelodau ym misoedd
olaf 2004. Cofiwn yn ddiolchgar am
ffyddlondeb Mrs Iris Evans (Parc y
Rhath) a Mrs Annie Gwyneira
Griffiths
(Sain
Ffagan).
Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â
theuluoedd a chyfeillion y ddwy.
Mewn Cwrdd Eglwys ddechrau mis
Rhagfyr, cafodd Rhun Jones ei
chadarnhau fel Trysorydd newydd i’r
Eglwys gyda Gill Griffiths ac Arwel
Thomas yn cynorthwyo fel Swyddogion
Ariannol. Hefyd mae Dianne
Bartholomew wedi bodloni edrych ar ôl
cronfa’r Ysgol Sul a’r Bobl Ifanc.
Dymunwn yn dda i’r pedwar wrth eu
bod yn cymryd at eu cyfrifoldebau
newydd; ar yr un pryd diolch calonnog i
Andrew Bartholomew am ei holl waith
fel Trysorydd dros y deuddeng mlynedd
diwethaf, i Heulwen Jones a Dwyfor
Lynn Jones am eu gwaith hwythau fel
Swyddogion Ariannol, ac i Judith
James fel Trysorydd yr Ysgol Sul.
Croesawn ferch fach newydd i’n plith yn
nyfodiad Elen Morlais Williams –
merch Rhian a Dafydd Elfyn (Llysfaen),
chwaer i Gruffydd ac wyres fach i Anne
a John Rees.
Ac ym mis Ionawr,
cawsom dystio i fedydd dau o blant yr
Eglwys: Elin Mair John  merch fach
Lowri a Mark (Pontprennau) ac wyres
ein Trysorydd newydd!  a Samuel
Llywelyn Macdonnel  mab bach Catrin
a Simon (Bryste), brawd Tomos ac ŵyr
Sally a Tom Evans.
Mae’r Gymdeithas yn parhau i ddarparu
nosweithiau arbennig iawn ar ein cyfer.
Diwedd Tachwedd cafwyd gwledd wrth
i ddeunaw o’n haelodau gyflwyno
detholiadau, wedi eu paratoi gan y
Parchg Dr Alun Evans, o weithiau T
Rowland Hughes.
Yna ddechrau
Rhagfyr, yng nghwmni Cymrodorion
Caerdydd a Chymdeithas y Tabernacl,
buom yn gwerthfawrogi ymdrechion
timoedd y Dwrlyn, Aberhafren, y
Taeogion a Llambed wrth iddynt geisio
plesio’r Meuryn, Gerallt Lloyd Owen, ar
gyfer dwy raglen o’r gyfres radio,
Talwrn y Beirdd.
Wythnos yn
ddiweddarach ac mi roedd yn Barti
Nadolig, gyda John Albert Evans yn ein
harwain mewn noson o hwyl ynghyd ag
amrywiaeth o ddanteithion bwytadwy.
Ers nifer o flynyddoedd bellach mae’r
Gymdeithas yn trefnu gwasanaeth
Plygain ar ddechrau’r flwyddyn yng
nghapel hynafol Bethesda’r Fro. Eleni
eto cawsom oedfa gofiadwy gyda’r capel
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yn llawn dop!
Yna, ganol Ionawr a
ninnau yn ôl yn y Festri, Hannah Roberts
fu’n ein difyrru wrth iddi sôn am “Hen
Feddyginiaethau”.
Ar ddydd Sadwrn cyntaf Rhagfyr roedd
John Albert wedi addo taith cerdded i
Ben y Garth waeth beth fyddai’r
tywydd! Cafwyd dydd Iau a Gwener
sych ond oer – tywydd tymor y gaeaf ar
ei orau; ond ar y Sadwrn, niwl a glaw
mân! Cerdded i fyny’r Garth wnaeth
rhyw ddwsin ohonom beth bynnag ac er
nad oeddem yn medru gwerthfawrogi
rhyw lawer ar yr olygfa (heblaw am ryw
bum munud o doriad yn y niwl ar yr
union adeg yr oedd John Albert yn
ceisio’n sicrhau ein bod yn edrych dros
yr A470 i’r mynyddoedd gyferbyn!), mi
roedd y gwmnïaeth yn hwyliog a
chynnes. Cymaint bu’r mwynhad o’r
daith (a’r cinio blasus yng Ngwaelod y
Garth i ddilyn) dyma John Albert yn
arwain yr un daith ar y dydd Mercher
wedi’r ‘Dolig – y tro hwn cafwyd
tywydd ychydig yn gliriach a chyfle i
weld y golygfeydd hyfryd o Ben y
Garth!
Gyda’r Eglwys yn canolbwyntio ar
Gymdeithas y Beibl fel ei helusen am y
flwyddyn mae nifer o ddigwyddiadau yn
cael eu cynnal er ei budd. Yn dilyn
llwyddiant ymdrech debyg llynedd, bu
Mrs Ruby Profit yn prysur goginio
cacennau Nadolig eto eleni. Yng
nghanol Ionawr, “Cwis a Chawl” oedd
yr atyniad yn y Festri, Owain a Lona
oedd yn trefnu, a chadw trefn, ar y cwis
gyda Marged Williams ac Elinor
Patchell wedi sicrhau digon o gawl
blasus ar gyfer pawb.
Lona a phobl ifanc hŷn yr eglwys fu’n
gyfrifol am yr oedfa foreol gyntaf ym
mis Rhagfyr  diolch am eu parodrwydd
i’n harwain yn ein haddoliad. Wythnos
yn ddiweddarach mi roedd aelodau o
amrywiol oed yn ein harwain mewn
gwasanaeth Naw Llith a Charol wedi ei
drefnu gan Marian Lake a Meudwen
Davies. Sul cyn y Nadolig, dyma ni
yng nghwmni plant a phobl ifanc iau'r
Ysgol Sul yn gwrando hanes “Y cracer
Nadolig trist”. Tri Sul, tair oedfa
wahanol iawn, ond y cyfan yn gymorth
amhrisiadwy i bawb ohonom yn ein
haddoliad, ac yn ychwanegu at y cyfoeth
a’r fendith gyson a gawn dan arweiniad
ein Gweinidog o Sul i Sul. Diolchwn i
bawb fu’n ddyfal drefnu ac a fu’n
cymryd rhan yn yr holl oedfaon fu’n
harwain i fyny at y Nadolig  gan
gynnwys oedfa hyfryd dan arweiniad
Owain a Lona ar Noswyl Nadolig.
Bore’r Nadolig, bu i nifer dda ohonom
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Bethel, Rhiwbeina
Bu farw Mr Alfred Evans, Llanisien yn
83 oed. Er mai am gyfnod byr y bu'n
aelod ym Methel, roedd yn arbennig o
ffyddlon i'r achos.
Gofalwyd am y
gwasanaeth yn y capel gan y Gweinidog,
y Parchedig T. Evan Morgan.
Fe'i
claddwyd ym mynwent Machynlleth.
Cafwyd Oedfa Nadolig fendigedig yng
nghwmni ein Gweinidog ac aelodau'r
Ysgol Sul.
Yr organydd oedd Dr
Richard Elfyn Jones a threfnwyd yr
oedfa gan Mrs Gwenda Francis a Mrs
Mair Jenkins. Mi anfonwyd y casgliad o
£140 i elusen y National Children's
Homes.
A Noswyl Nadolig roedd y
capel yn llawn pan gynhaliwyd oedfa
Carol a Channwyll gan Gymdeithas
Gymraeg Rhiwbeina. Mr Emyr Roberts
oedd wrth yr organ a'r delynores oedd
Mrs Lon Wright. Gwnaed casgliad o
£175 tuag at gronfa Tŷ Hafan.
Yn ystod oedfa Gŵyl San Steffan
gawsom gydaddoli ag aelodau Salem,
ein chwaer eglwys.

www.dinesydd.com
Cyfle i chi
ddarllen
ôlrifynnau o’r
Dinesydd

ymuno â chyfeillion y Crwys yn ein
hoedfa Nadolig flynyddol ar y cyd,
gyda’n Gweinidog yn pregethu.
Bu oedfa gyntaf y flwyddyn newydd yn
oedfa arbennig iawn. Ni allem llai na
meddwl am, a chynnwys yn ein
gweddïau, anffodusion y ddaeargryn
danforol a’r tswnami yn Ne Ddwyrain
Asia; cyflwynwyd casgliadau’r Sul at
apêl Cymorth Cristnogol er budd y
goroeswyr. O dristwch y sefyllfa yn Ne
Asia i’r llawenydd o gael tystio i fedydd
Elin Mair. Ac wrth ein bodd yn edrych
ymlaen at flwyddyn newydd o weithio
gyda’n gilydd fel Eglwys dan arweiniad
Owain Llyr cawsom hefyd gyflwyniad
arweiniol i gynllun cenhadol newydd
Undeb yr Annibynwyr  AGAPE 
ynghyd â chyfle i rannu gweddi arbennig
a luniwyd ar gyfer y Sul ac a
gyflwynwyd mewn eglwysi Annibynnol
ar draws Cymru.
Yn dilyn Cwrdd
Paratoad daeth Sul bendithiol arall i’w
derfyn wrth ymgynnull fel un teulu o
amgylch Bwrdd y Cymun.
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Prosiect Tabernacl,
Yr Ais ac Eglwys
Sefika, Lesotho

Ers 2003 mae Eglwys y Tabernacl, yn yr
Ais wedi gefeillio gydag Eglwys Sefika
(2,200 o aelodau) yn Maseru, Prifddinas
Lesotho, yn Ne'r Affrig.
Yn ystod
200304, gwelwyd brwdfrydedd mawr a
gwir awydd ymhlith aelodau'r Tabernacl
i gynorthwyo'r Eglwys yno mewn modd
ymarferol. Un agwedd argyfyngus ar
fywyd yn Lesotho yw'r niferoedd
cynyddol sy'n marw o HIV/Aids.
Penderfynwyd, felly, i gynorthwyo'r
plant hynny yn Eglwys Sefika a
amddifadwyd oherwydd y clefyd
dychrynllyd hwn sy'n sgubo'r wlad, a
chodwyd arian sylweddol tuag at
brosiect tair blynedd i'w cynorthwyo.
Yna, ym mis Tachwedd 2004, ail
ymwelodd Non a Gwenallt Rees, o'r
Tabernacl, ag Eglwys Sefika er mwyn
sefydlu'r Prosiect.
Clywyd am waith arbennig Grŵp
Cynnal gwirfoddol a ffurfiwyd ym
Mawrth 2002 yn Eglwys Sefika a oedd
yn cynorthwyo 61 o blant a
amddifadwyd oherwydd HlV/Aids a
theuluoedd difreintiedig mewn un ardal
yn Maseru. Mae'r Grŵp yn cynnal ei
hun trwy weithgareddau creu incwm, sef
gwneud ac yna gwerthu dillad, esgidiau
ac ati er mwyn talu ffioedd ysgol rhai o'r
plant, a rhoi bwyd, dillad a chymorth
ymarferol gwahanol i eraill o dan ei ofal.
Ymwelwyd â rhai o'r teuluoedd hyn yn
eu cartrefi ac fe roedd y profiad o weld
mamgu yn magu pump o blant bach
oherwydd marwolaeth eu rhieni, ac yn
dibynnu ar garedigrwydd eraill am fwyd
a dillad, yn un dirdynnol i ddweud y
lleiaf.
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Eglwys y Crwys
'Roedd tymor y Nadolig yn y Crwys, fel
yn wir yr oedd ym mhob eglwys eleni,
yn gymysgedd o lawenydd, gofid a
gwae.
Collwyd nifer o'n haelodau o
gwmpas y Nadolig ac yna fe dorrodd y
newydd am y gyflafan fawr yn Ne Asia.
Ymatebodd yr Eglwys yn unionsyth
gyda chasgliadau ymadawol ar ddau Sul
yn dilyn ymchwydd y môr.
Fe'n
harweiniwyd yn ein gweddïau a'n
myfyrdod gan ein gweinidog y Parch
Glyn Tudwal Jones.
Daeth dathliadau'r Nadolig yn gynnar i
aelodau'r Grŵp Merched gyda'i Swper
Nadolig blynyddol a gynhaliwyd ar Nos
Lun Rhagfyr 6. Mwynhawyd pryd o
fwyd blasus, ychydig o ddanteithion
tymhorol, pwt o gân a chyfraniadau
llafar. 'Roedd y noson o dan ofal y
Cadeirydd, Mrs Babs Evans a'r gweini
a'r golchi llestri o dan ofal rhai o'r
Yn dilyn hyn, cynhaliwyd trafodaethau
gyda'r grŵp oedd yn goruchwylio'r
gwaith yn Eglwys Sefika.
Er mwyn
sicrhau bod Prosiect Tabernacl wedi'i
sefydlu ar dir cadarn, penderfynodd
aelodau o'r grŵp hwn wneud eu hasesiad
manwl eu hun o waith y Grŵp Cynnal
trwy ymweld â'r aelodau wrth eu gwaith.
Yna, lluniwyd Dogfen Brosiect fanwl a
oedd yn nodi: cefndir y Grŵp; pam mae
angen nawdd ariannol arno; beth y mae
am gyflawni; amcanion y Prosiect;
dulliau o gadarnhau i'r amcanion gael eu
cyflawni; costau; cynllun gwaith a
dyddiadau anfon adroddiadau yn ôl i
Gymru. Gwnaed trefniadau gofalus gan
gynrychiolwyr o'r Tabernacl a
swyddogion Eglwys Sefika parthed
trosglwyddo'r arian i gyfrif banc y Grŵp
Cynnal.
Amcanion Prosiect Tabernacl / Eglwys
Sefika yw helpu talu ffioedd ysgol rhai
o'r plant a amddifadwyd, ac i
gynorthwyo'r Grŵp Cynnal i brynu
defnyddiau ac i ddal ati â'i
gweithgareddau creu incwm i gynnal y
61 plentyn mewn ffyrdd ymarferol eraill.
Yn ddios, mae'r sefyllfa yn Lesotho
oherwydd HIV/Aids yn enbydus, ac yn
ôl pob golwg, yn gwaethygu.
Amcangyfrifir bod tua 31% o oedolion
yn Lesotho yn marw oherwydd y clefyd
hwn, ond bod hyn yn codi i 51% ymhlith
merched rhwng 15 a 24 oed. Hyd fywyd
i ferch a enir yno heddiw yw 32 blynedd,
a 38 i fachgen !
Diferyn bach yn y môr mawr yw'r
Prosiect hwn, ond mae pob diferyn yn
bwysig !
Non a Gwenallt Rees

blaenoriaid !
Wythnos yn ddiweddarach cafodd
Cylch y Chwiorydd a'r Froderfa
brynhawn gwerthfawr a thymhorol yn
gwrando ar y Parch Dafydd H Edwards
yn ein tywys i wlad 'gŵyl y geni'.
Rhannodd â ni lawer o'r atgofion a
gasglodd dros y blynyddoedd, rhai
ohonynt yn aros yn felys yn y cof, tra i
eraill beri cryn loes a gofid iddo. Ar
ddiwedd y cyfarfod fe gafwyd cyfle i
rannu sgwrs, 'paned a'r mins peis
traddodiadol.
Bu
aelodau'r
G ym d ei t h a s
Ddiwylliannol hefyd yn ddiwyd yn ystod
mis Rhagfyr. Ar ddechrau'r mis cafwyd
noson ddifyr a diddorol yn gwrando ar y
bardd a'r llenor Grahame Davies yn
olrhain ei hanes cynnar yn ardal
Coedpoeth ger Wrecsam. Yn dilyn y
cyflwyniad fe gafwyd cyfres o
ddarlleniadau o'i farddoniaeth a
chyfeiriadaeth at yr hyn a'i symbylodd i
ysgrifennu'r cerddi.
Cyflwynwyd y
gwestai gan y Cadeirydd Alun Tobias a
thalwyd gair o ddiolch gan yr Is
Gadeirydd Geraint Williams.
Aelodau'r Gymdeithas a fu'n gyfrifol
am lunio rhaglen oedfa'r bore Sul cyn y
Nadolig ar y thema 'Hen stori'n cyffroi
eto eleni'.
Croesawyd pawb i'r
gwasanaeth gan Alun Tobias a
chyflwynwyd neges amserol gan ein
gweinidog.
'Roedd Cwrdd Gweddi
Dechrau'r Flwyddyn hefyd o dan nawdd
y Gymdeithas. Fe'i cynhaliwyd eleni ar
nos Wener, Ionawr 7 o dan arweiniad
teulu Dr Diana Evans.
Cyfrannodd athrawon a phlant yr
Ysgol Sul hefyd tuag at ddathliadau'r
Eglwys dros gyfnod yr ŵyl. Ar y nos
Sul cyn y Nadolig y cafwyd ein
gwasanaeth Nadolig blynyddol.
Unwaith yn rhagor bu'r hen, hen stori yn
foddion i ddwyn at ei gilydd gynulleidfa
niferus iawn. Daeth cyfle hefyd i'r plant
ymweld a phrofi dathliadau tymhorol yn
Llancaeach Fawr yn ogystal ag ymweld
â'r llwyfan sglefrio y tu allan i Neuadd y
Ddinas.
Dydd Mawrth Rhagfyr 28 cafwyd taith
cerdded lwyddiannus iawn o gwmpas
tref ac arfordir Llanilltud Fawr. 'Roedd
hi'n ddiwrnod heulog braf a'r cerddwyr
yn falch o'r cyfle i gael gwared ag
ychydig o ôlgynnyrch y Nadolig.
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Ysgol Gyfun
Bro Morgannwg
Taith Blwyddyn 11 i Baris
Ym mis Hydref 2004, trefnwyd taith i
Baris gan adrannau Celf a Ffrangeg ar
gyfer disgyblion TGAU Blwyddyn 11.
Cafwyd cyfle unigryw i ymweld â rhai o
atyniadau bydenwog celfyddydol, yn
ogystal â rhai o fannau mwyaf urddasol
a hanesyddol Ffrainc. Gyda bwydydd
blasus, adeiladau hyfryd a siopau
deniadol, roedd yna ddigon o bethau i
ddiddanu’r disgyblion parod Celf a
Ffrangeg !
Roeddem wedi aros mewn gwesty
moethus  y Novotel ar gyrion Paris  ac
roeddem yn teithio i Baris yn ddyddiol.
Cawsom gyfl e i ymweld ag
amgueddfeydd celf enwog iawn megis y
Louvre, cartref y Mona Lisa, Y Centre
Pompidou a’r Musée D’Orsay.
Yn ogystal â hyn, gwelsom yr Arche
de Triomphe, Y Moulin Rouge, Y Sacré
Coeur ac wrth gwrs y Twr Eiffel.
Cawsom gyfle i brynu anrhegion yn yr
ardal o gwmpas Notre Dame a hefyd
cael blas ar y dillad ffasiynol ar werth yn
siopau Paris. Yn ystod y daith, cafodd y
disgyblion Celf gyfle i lenwi eu llyfrau
braslunio tra bod y disgyblion Ffrangeg
yn gwella eu sgiliau ieithyddol drwy
siarad gyda’r Parisiens a gwneud gwaith
maes. Yr oedd y trip yma yn hynod
werthfawr i’n dyfodol ni yn y meysydd
Celf a Ffrangeg, ac yr oedd y blas a
gawsom o ddiwylliant Ffrainc yn
fythgofiadwy !
Bethan Rowe ac Elena Cresci
YSGOL Y FRO YN YSGOL IACH –
SWYDDOGOL!
Mae’n bleser cael llongyfarch pawb a
fu’n gysylltiedig â’r ymgyrch i ennill
statws Ysgol Iach o dan gynllun
arbennig Cynulliad Cenedlaethol Cymru
ar y newyddion fod yr ysgol wedi
derbyn plac arbennig i nodi ein bod wedi
cyfarfod anghenion llym y cynllun.
Un bwriad sydd gan yr ysgol yw
cwblhau Cynllun 30,40,50 milltir
Cymdeithas Athletau Cymru i hybu
ffitrwydd, sy’n gofyn i bob disgybl
gofnodi faint o bellter maen nhw’n ei
gerdded yn rheolaidd a cheisio cyflawni
30, 40 neu 50 o filltiroedd dros y
flwyddyn. Mae aelodau staff newydd yr
adran Addysg Gorfforol, Anna Leyshon
a Rhys Beynon, yn helpu Fflur Bedwyr i
gydlynu’r cynllun.
Croesawyd yr athletwr Olympaidd
Matt Elias i’r ysgol yn ddiweddar i

hybu’r cynllun, ac fe roddodd yr
ymweliad hwb i’r disgyblion i gymryd
rhan.
TAITH GYFNEWID BLWYDDYN 9
I’R ALMAEN
Ar y nawfed o Hydref 2004 gadawodd
criw o ddisgyblion blwyddyn 9 gyda
Miss James, Mrs Dillon, a Mr Evans i
ymweld â’n hysgol gyfnewid, sef ysgol
ramadeg y Leininger Gymnasium yn
Grünstadt, yr Almaen. Roedd yr
Almaenwyr wedi bod gyda ni ddechrau
mis Medi ac roedd pawb yn edrych
ymlaen at gwrdd â’u partneriaid eto. Pan
ddaeth y môr a chlogwyni gwyn Dover
i'r golwg, roedd pawb yn gwybod eu bod
ar eu ffordd.
Mae Grünstadt yn ardal win hardd, ac
ar y dydd Llun, aethom i ymweld â
gwinllan a chanolfan arddangos un o
deuluoedd yr ysgol, sef y teulu Siebert.
Cawsom ein harwain gan Herr Siebert o
amgylch y winllan, gyda Miss James yn
cyfieithu. Roedd y gweithwyr yng
nghanol y cynhaeaf felly gwelsom sawl
tractor a pheiriant anferth yn casglu’r
grawnwin. Ym Mannheim ddydd
Mawrth cawsom brofiadau diddorol yn
yr Amgueddfa Dechnoleg yn gwneud
papur, a phawb (yn cynnwys yr
athrawon!) yn cael tro ar redeg mewn
hen olwyn anferth a oedd yn arfer codi
pethau trwm yn yr hen ddyddiau. Yn y
prynhawn aethom i siopa, a gyda’r hwyr
roedd disgo i bawb ddawnsio a
mwynhau.
Ond, dydd Mercher oedd y diwrnod
mawr, y diwrnod roedd pawb wedi bod
yn aros amdano. Ym mharc antur
Hassloch cawsom lawer o hwyl gyda
(bron!) pawb yn mynd ar y “GForce”
a’r “Superwirbel” fwy o weithiau nag
oedd yn dda iddynt. Yna cafodd pawb eu
socian ar y “Teufelswasser” cyn mynd
tuag adref. Yna i’r ysgol ar y diwrnod
olaf, a phrofi pa mor wahanol mae
gwersi yn yr Almaen, a chael gorffen yr
ysgol am un o’r gloch amser cinio!
Oedd, roedd y Leininger Gymnasium yn
wahanol iawn i’n hysgol ni!
Iola Jenkins 9O

GWRES GWYN
Oes rhywun wedi gwasanaethu
eich bwyler eleni?
Nac oes?

Cysylltwch â
Gwyn Rhys Jones
Gosodwr Cofrestredig Rhif 190209

Tŷ Gawlo Isaf,
Cefn Mably. CF3 6LP

07974 80 30 89
gosod a symud rheiddiaduron,
adnewyddu bwyleri ac
ystafelloedd ymolchi,
diweddaru systemau ac
unedau rheoli, darganfod a
datrys namau mewn
systemau, tystysgrifau
diogelwch
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Capel y Tabernacl,
Efail Isaf, yn helpu
anffodusion y
Tswnami
Ar ôl ymateb anhygoel i apêl am
nwyddau yn dilyn trychineb y tswnami
yn Asia, mae Capel y Tabernacl,
Efailisaf, Pontypridd, wedi symud dau
lond lori o nwyddau i’w danfon i Sri
Lanka yn ystod wythnos gyntaf Ionawr.
Fe agorodd y capel ei ddrysau ar
Ddydd Calan i dderbyn bagiau yn llawn
o ddillad, meddyginiaeth, bwyd a
blancedi gan aelodau o’r gymuned leol
ond bu rhaid iddynt gau’r drysau awr a
hanner yn ddiweddarach oherwydd
maint yr ymateb.
Daeth cannoedd o
bobl i’r capel gyda’u rhoddion, tra bu
cannoedd mwy yn ciwio am filltiroedd
yn eu ceir gorlawn. Yn ôl y Parchedig
Eirian Rees, “Rydym yn hynod o
ddiolchgar i bawb fu mor garedig gyda’u
rhoddion o fwyd, dillad a deunydd
meddygol ac yn ymddiheuro o waelod
calon am orfod gwrthod cyfraniadau
pellach oherwydd diffyg lle.”
Dydd Iau Ionawr 6 fe gychwynnodd
dwy lori enfawr ar eu taith o Efailisaf i
Felixstowe ac oddi yno i Colombo yn Sri
Lanka lle fydd y Groes Goch yn aros i
ddosbarthu’r nwyddau. Bu timau rygbi
Ysgol Gyfun Rhydfelen ac Ysgol Gyfun
Plasmawr yn helpu i gario’r cannoedd o
becynnau i’r lorïau yn Efailisaf.
Mae’r capel yn gobeithio gallu codi’r
£2,000, sydd ei angen i gludo’r
nwyddau, drwy gyfraniadau unigol ac
maen nhw’n awyddus i ddiolch yn fawr i
bawb sydd wedi cyfrannu mor hael i’r
achos. Mae’r capel yn pwysleisio bod
angen mynd ag unrhyw ddillad
ychwanegol at siopau lleol Oxfam a’r
Groes Goch fel y gallent hwy eu
gwerthu i godi arian i gynnal eu gwaith
yn Asia.
Yn ôl John Llewellyn Thomas,
cadeirydd pwyllgor elusennau’r capel,
“Mae’r holl gymuned wedi dod at ei
gilydd ac rydym wedi derbyn nifer
anhygoel o becynnau gan unigolion a
theuluoedd o’r ardal. Rydym yn falch
iawn bod y capel yn cael ei ddefnyddio
fel catalydd i drosglwyddo’r holl
ewyllys da i gymorth ymarferol.”
Serch hynny, megis dechrau mae’r
apêl ac mae’r elusennau angen mwy o
arian i gynnal eu gwaith arbennig yn
ardal y trychineb. Mae’r capel yn awr
yn codi arian i Gymorth Cristnogol sydd
wedi sefydlu ymgyrch brys yn ne Asia i
gael bwyd a lloches i’r teuluoedd sydd
wedi eu heffeithio.
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Ysgol
Mynydd Bychan
Pantomeim yr ysgol
Unwaith eto eleni llwyddiant ysgubol fu
ein pantomeim blynyddol. Eira Wen a
gyflwynwyd gan rieni ac athrawon
ymroddgar yr ysgol. Rhaid diolch yn
arbennig i Mrs. Arran Dallimore am y
gwaith sgriptio a chyfarwyddo yn
ogystal â chwarae rhan bwysig y
Dylwythen Deg. Am fenyw brysur!!
Edrychwn ymlaen nawr at glywed beth
fydd teitl pantomeim 2005!!
Bocsys esgidiau'r Nadolig
Casglodd yr Adran Iau dros 120 o focsys
esgidiau a’u llenwi ag anrhegion ar gyfer
plant llai ffodus. Dosbarthwyd y bocsys
yn enw 'Operation Christmas Child', i
nifer o wledydd sydd yn dioddef o
effeithiau rhyfel. Diolch i bawb a fu'n
barod i'n cefnogi yn y fenter hon.
Apêl Tswnami
Pan ofynnwyd i'r plant am syniadau
ynglŷn â sut oedd mynd ati i godi arian
ar gyfer apêl y Tswnami, cafwyd nifer o
awgrymiadau tebyg.
Penderfynwyd
cynnal ffair deganau, gyda'r plant yn dod
a'u hen deganau i'r ysgol ac yn cael cyfle
i'w gwerthu yn ystod y dydd. Diolch i
ddisgyblion Blwyddyn 6 a fu'n brysur yn
trefnu, gwerthu a chasglu'r arian.
Llwyddwyd i godi dros £300 o
bunnoedd ar gyfer yr achos teilwng
iawn.
Wythnos Brecwast
Aeth disgyblion Blwyddyn 5 a 6 i
ymweld â Stadiwm y Mileniwm yn
ddiweddar ar gyfer bore o hyrwyddo
bwyta brecwast iach. Cawsant amser
bendigedig yn gwylio'r arddangosfeydd
ac yn dysgu sut i greu brecwastau blasus
ac iach. Buont yn ymweld â nifer o
stondinau a oedd yn hybu cynnyrch
Cymreig a braf oedd eu gweld yn mentro
blasu bwydydd amrywiol.
Os hoffech gyfrannu arian mae’r capel
yn derbyn sieciau yn daladwy i
‘Cymorth Cristnogol’. Gallwch hefyd
ymweld â www.christianaid.org.uk neu
ffonio 02920 844646 i gyfrannu arian.
AR GAEL
Mam ac athrawes brofiadol ar gael i
ddarparu gofal drwy'r Gymraeg dros
blant 24 oed yn ardal Treganna /
Pontcanna.
Ffoniwch 02920318887

Cân o Ddiolch
Penillion a ysgrifennwyd gan Falmai
Griffiths Rhiwbeina i ddiolch i Huw
Garmon am y gwahoddiad i ymuno â
chriw Ysgolion Pen y Cae a Phwll Coch
i fynd i weld y Pantomeim ‘Blodau
Branwen’ ym Mhontypridd.
Cân o Ddiolch
‘Dw i ddim yn honni’r gallu i farddoni,
‘Dw i ddim wedi ennill cader na cha’l fy
nghoroni!
Ond ro’n i ishe dangos fy ngwerthfawrogiad
Am y fraint o weld eich perfformiad.
Hawddamor a diolch, Huw,
Am noson fendigeidfran yn y Miw,
Fe joiodd y geriatrics
Y noson, a’r holl antics,
Beth arall sydd i ‘weud ond O! Jiw, jiw, jiw?.
Gwych oedd ymddiddan Bendigeidfran,
A chawsom dynerwch gan Matholwch,
Digon o gynnen gan Efnisien,
Ac awyr iach gan y drudwy bach,
A phrydferthwch croten gan y dywysoges
Branwen.
‘Roedd y perfformiad yn un proffesiynol,
A’r actorion i gyd yn perfformio’n rhyfeddol
Dyna beth oedd panto adloniadol.
A’r plant a’r henoed yn cael noson ysgubol.
‘Roedd y cynhyrchiad yn un clyfer,
Ac yn siŵr o ddenu llawer
O blant i ddarllen hanes ein henwogion
Sy’n ymddangos yn y Mabinogion.
Lwc dda, a diolch i Dafydd Hywel a’r cwmni
Am y ddawn a’r dalent i’n diddanu,
Edrychwn ymla’n am drip arall i Bonti
I’ch gweld a’ch clodfori yn neuadd y Miwni.

Hawddamor, gyfeillion.
GORYMDAITH GENEDLAETHOL
GŴYL DEWI 2005
Caerdydd, Dydd Mawrth,
1 Mawrth 2005
2.30 o’r gloch,
Clos Soffia wrth y Mochyn Du
"Bydd pob Cymro da yna!"
Ar gael.
Tŷ i'w osod yn Affrica Gardens,
Maendy, Caerdydd am y 6 mis
nesaf. Pris i'w drafod.
07971 210371
TIWTOR
Mewn Gwyddoniaeth a Mathemateg
KS3 / TGAU / AS
Athro
profiadol
Ffôn: 029 20704935
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Clwb Rygbi Cymry
Caerdydd

Cyfarchion y
Tymor gan
y Fari Lwyd
Hen lun, hen ddefod a dw i ddim yn
mynd i’ch diflasu chi’n llwyr wrth
ddweud hanes y Fari unwaith eto. Os
nad ydych chi’n gyfarwydd ag un o
ddefodau hynodaf y Cymry mae’n well i
chi ddarllen ambell i gopi o “Dinesydd”
y gorffennol neu’n well fyth llyfr Trefor
M Owain, “Welsh Folk Customs”.
Erbyn hyn mae’r Fari wedi ailennill ei
phlwy ac wedi mabwysiadu ambell i
blwy anghynefin hefyd, wrth iddi
ymddangos ym Maldwyn a Sir Y Fflint.
Pan ddechreuon ni yng Nghaerdydd dim
ond Mari Cynwyd yn Llan a ni oedd yn
dal i grwydro, am wn i.
Bu Mari
Caerdydd allan eto eleni ac fe roedd yn
barod i deithio’r Fro a’r Blaenau. Mae
sôn ei bod hi wedi bod mor bell â’r Gelli
ac fe 'roedd yng Nghanolfan y Mileniwm
ar y 29ain a’r 30ain o Ragfyr ac yn yr
Hen Dafarn ar brynhawn dydd Calan.
Mae’r daith hon yn hen arferiad bellach.
Rhodri Jones

Traed Oer
Ar Noson y Cadoediad, 11 Tachwedd,
cafodd nofel newydd sy'n ymdrin a'r
Rhyfel Byd Cyntaf ei lansio yng
Nghaernarfon. Mari Emlyn, yr actores,
y scriptwraig a'r nofelydd poblogaidd
yw'r awdur sy'n cyflwyno stori afaelgar
Leri, athrawes biano sengI, ddiobaith,
ddeugain oed, sy'n byw mewn ty tamp ar
rhent ac sy'n cael affer gyda gwr dynes
arall. Mae'n darganfod, yn annisgwyl,
hanes Ifor, hen ewythr iddi oedd hefyd
yn gerddor, a laddwyd yn Ffosydd
Ffrainc yn 1917; trwy hynny daw i
ddeall a derbyn mwy amdani hi ei hun a'i
sefyllfa heddiw.
Meddai Mari "Roedd gen i berthynas,
o'r enw lfor Jones, fel mae'n digwydd, a
laddwyd yn Ffrainc, a phan ges i'r
comisiwn i ysgrifennu'r nofel hon fe
benderfynais fynd i ardal y Somme i
wneud ymchwil cyn dechrau ysgrifennu.
'Rwyf wedi tynnu rhyw gymaint hefyd ar
y straeon a glywn i pan oeddwn i'n ferch
fach am fy hen nain oedd yn dod o Ben
ygroes, sy'n debyg iawn i Nain Jos yn y
nofel. Er mai dychmygol yw'r nofel a'r
digwyddiadau i gyd, mae sail
hanesyddol i rai o'r cymeriadau, a fy
hanes i  a'n hanes ni i gyd  yw hanes
erchyll y Rhyfel Byd Cyntaf."
TRAED OER Gan Mari Emlyn
Gwasg Gomer £7.99
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RASLAS
BACH A
MAWR
I ddyn sydd wedi rhoi cynnig ar bopeth
na ddylai  o alcohol i gyffuriau i
gaethiwed at ryw, gwaith a bwyd  y
neges glir yn ei hunangofiant yw bod
yna ffordd allan o gaethiwed. Does dim
rhaid i neb ddioddef.
Yn Raslas Bach a Mawr, mae'r actor,
yr awdur a mab y mans, Wynford Ellis
Owen, yn croniclo ei siwrne i
ddyfnderoedd anobaith a'r niwed yr
achosodd i'w deulu a'i ffrindiau. Mae'r
llyfr hefyd yn olrhain ei wellhad ar ôl
iddo gyrraedd diwedd y daith gaethiwus
y tu allan i siop ddiodydd yn
Aberystwyth ym 1992.
Dywedodd Wynford, "Roedd y broses
o sgwennu'r hunangofiant yn un anodd a
phoenus, yn gorfod ailagor hen friwiau,
nid yn unig i mi fy hun ond hefyd i fy
ngwraig Meira a ddarllenodd ac a
roddodd sêl ei bendith ar bob drafft.
Bu'n rhaid i mi hefyd fod yn sensitif i
deimladau pobl eraill, yn enwedig fy
mhlant a'n nheulu agos. Fodd bynnag,
roedd yn rhaid i mi ysgrifennu'r
hunangofiant hwn yn y gobaith y byddai
un person yn medru uniaethu a'm
profiadau, ac felly osgoi'r uffern fu fy
modolaeth i am 27 mlynedd.
Heddiw mae fy mywyd yn gwbl
wahanol. Rwyf wedi fy rhyddhau o'r
cymhelliad i yfed ac wedi dod o hyd i
bwrpas newydd mewn bywyd.
Yn
ffodus, rwyf wedi dal gafael ar fy
nheulu, gan fod alcohol fel arfer yn
cymryd popeth i ffwrdd, gan gynnwys
ffydd, gobaith, gonestrwydd ac
ymddiriedaeth ynoch chi'ch hun ac eraill.
Wrth wella, mae'r holl werthoedd
ysbrydol hyn yn cael eu hadfer, ac mae
bywyd yn blodeuo y tu hwnt i'ch holl
freuddwydion."

Sefydlwyd yn 1967 ac mae gan y Clwb
ddau dîm sy'n chwarae yng Nghyngrair
S.A. Brain Caerdydd. Mae CRCC yn
chwarae eu gemau cartref ar Gaeau
Llandaf a pencadlys y Clwb yw Clwb
Trydan, Pontcanna..
Cynhelir sesiynau ymarfer CRCC pob
nos Fercher ar gaeau Clwb Rygbi St
Peters o 6:45 i 8:30. Am fwy o
wybodaeth cysylltwch hefo hyfforddwr
y c l wb N e i l ' C ol e y' C ol e:
neil.cole@ntlworld.com
Mae'r 'Clwb Cadw'n Heini' yn dal i
gyfarfod bob nos Lun rhwng 7.00pm a
8.30pm yn neuadd chwaraeon Ysgol
Glantaf. Am fwy o wybodaeth
cysylltwch hefo Rhys Ap William:
rhysapwilliam@hotmail.com

Fo a Fi gyda'i help Hi

Teithiau Dewi Pws
Un o gyfresi mwyaf llwyddiannus S4C
yn y blynyddoedd diwethaf yw 'Byd
Pws'.
Rhwng dawn camera Alun a'r
blas at holl amrywiaeth bywyd sydd gan
Dewi Pws ei hun, cafwyd cyfuniad
creadigol a llawn hiwmor. Bellach mae
Lyn Ebenezer wedi golygu'r tapiau a'r
sgyrsiau yn benodau o lyfr taith
gwirioneddol ddifyr a darllenadwy.
Teithiwr anfoddog yw Dewi Pws.
Ond wnaech chi fyth feddwl hynny o
wylio'i gyfres 'Byd Pws' ar S4C.
Seiliwyd y gyfrol hon ar ddeunaw o'i
deithiau ac er mai ei wyneb ef a welwn
yn ystod y cyfresi mae'n pwysleisio mai
gwaith tîm fu'r cyfan.
Yn ogystal â
Dewi, cafwyd cyfraniad hollbwysig gan
y dyn camera, Alun Hughes, neu 'Fo',
ynghyd â threfniadau trylwyr gan Rhian
Williams, sef 'Hi'.
Aiff Dewi â ni i bellteroedd byd i greu
golygfeydd ac i gwrdd â phobl
ddiddorol. Caiff gwmni Brenin y Zulu,
caiff weld y Dalai Lama, caiff gyfle i
olrhain un o hen dduwiau'r Maya, mae'n
cwrdd â'r Crocodile Dundee gwreiddiol
a chaiff gwrdd â phobl gyffredin
gwahanol genhedloedd. Yr hyn sy'n
clymu'r cyfan yw hoffter Dewi o bobl,
ynghyd â'i barch at wahanol
ddiwylliannau ac arferion. Mae'n profi'r
hen wireb farddol, 'Dyn yw dyn ar bum
cyfandir'. A menyw, o ran hynny.
Enillodd y cyfresi wobr y Gymdeithas
Deledu Frenhinol i Dewi a gwobr
BAFTA i Alun.
Gwasg Carreg Gwalch  £7.00
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Calendr y Dinesydd
Mercher 2 Chwefror–Sadwrn, 5 Chwefror
Sgript Cymru yn cyflwyno ‘Drws Arall i’r
Coed’, dramâu byrion gan Gwyneth Glyn,
Eurgain Haf, Dyfrig Jones, Caryl Lewis a
Manon Wyn, yn Chapter, Heol y Farchnad,
Treganna, am 8.00 pm. Tocynnau: 0292030
4400.
Gwener, 4 Chwefror
Cymrodorion Caerdydd. Dr R. Elwyn
Hughes yn siarad am ‘A. R. Wallace: Y
Gwyddonydd Anwyddonol’, yn festri Eglwys
Minny Street, Cathays, am 7.15 pm.
Gwener, 4 Chwefror
Cymdeithas Tabernacl, Yr Ais. ‘Penny
Readings’, am 7.30 pm.
Mawrth, 8 Chwefror
Cymdeithas Eglwys Minny Street. Hwyl yn
Ebeneser, Heol Siarl, am 7.30 pm.
Mawrth, 8 Chwefror
Cymdeithas Tabernacl, Yr Ais. Sioe
Ffasiynau Traidcraft, am 7.30 pm.
Mawrth, 8 Chwefror–Iau, 10 Chwefror
Sgript Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a
Drama Cymru yn cyflwyno ‘Dysgu Hedfan’
gan Geraint Lewis yn Theatr Bute, CBCDC,
am 7.30 pm. Tocynnau: 02920391391
Mercher, 9 Chwefror
Cylch Cadwgan. Manon Rhys yn siarad ar y
testun ‘Llun a Llyfr’ yn Ysgol Gynradd
Creigiau am 8.00 pm.
Cydnabyddir
cefnogaeth yr Academi Gymreig.
Gwener, 11 Chwefror
Gig Nos Bryn Fôn a’r Band yng Nghlwb
Trydan, Pontcanna, am 8.30pm.
Sadwrn, 12 Chwefror
Cerddoriaeth i Gariadon Cerdd gyda Chôr
Meibion Llanelli a Iona Jones, yn Narlithfa 1,
Coleg Meddygol Prifysgol Caerdydd am 7.00
pm.
Tocynnau £8; yr elw at Sefydliad
Prydeinig y Galon. Tocynnau a manylion
pellach gan Anne Innes (02920616230).
Llun, 14 Chwefror
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd.
Dyrinos Thomas yn dweud ei ddweud, yn
festri Eglwys Minny Street, Cathays, am 7.30
pm.
Mawrth, 15 Chwefror
Cymdeithas Eglwys Minny Street. ‘Noson
Crafu Pen’ yng nghwmni Idwal a Mair
Hughes, am 7.30 pm. Y Cyfarfod Blynyddol
i ddilyn.
Mawrth, 15 Chwefror
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Sgwrs
gan Gareth Rowlands, yn festri’r Eglwys
Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y Brenin, Y
Barri am 7.15 pm.
Mercher, 16 Chwefror
Ysgrifennu Creadigol yng Nghanolfan y
Mileniwm: T. James Jones a Jon Dressel yn
darllen Cerddi Ianws, ynghyd â myfyrwyr
ysgrifennu creadigol Ysgol y Gymraeg,
Prifysgol Caerdydd, yn darllen enghreifftiau
o’u gwaith, yng Nghyntedd Canolfan y
Mileniwm rhwng 6.00 a 7.30 pm.
Digwyddiad ar y cyd rhwng yr Academi
Gymreig ac Ysgol y Gymraeg, Prifysgol
Caerdydd. Croeso cynnes i bawb.
Mercher, 16 Chwefror
Yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Rhymney
St, Cathays. Darlith ar y testun ‘Diwygiad

1904 Trwy Lygaid Gwahanol’ gan y Parch.
Ddr Noel Gibbard, am 7.30 pm. Croeso
cynnes i bawb.
Mercher, 16 Chwefror
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. ‘Creu Deunyddiau
Dysgwyr.’ Anerchiad gan Edwyn Williams,
yn Nhŷ’r Cymry, 11 Heol Gordon, am 7.00
pm.
Gwener, 18 Chwefror
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Y Prifardd Jason
Walford Davies yn trafod ‘Pyllau’r Cof:
“Egni” Casnewydd 2004’, yn Ystafell
X/0.04, Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa
Colum, Prifysgol Caerdydd, am 7.00 pm.
Sadwrn, 19 Chwefror
Yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Rhymney
St, Cathays. Bore coffi i ddysgwyr rhwng
10.30 a 12.00, yn cynnwys sgwrs gan Dr
Christine James ar y bardd Gwenallt.
Croeso cynnes i bawb.
Llun, 21 Chwefror
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson y
Llywydd, Gwilym Roberts, ym Methany,
Rhiwbina am 7.30 pm.
Llun, 21 Chwefror
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Hanes y Merlod a’r Cobiau Cymreig.’
Darlith gan Dr Wynne Davies (Cymdeithas y
Cobiau Cymreig), yn Ystafell G77 ym Mhrif
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays,
am 7.30 pm.
Mawrth, 22 Chwefror
Cymdeithas Tabernacl, Yr Ais. Sgwrs gan
Eleri Rogers, ‘Dros Ben Llestri’, am 7.30
pm.
Gwener 25 Chwefror
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Cinio
Gŵyl Ddewi yng ngwesty Mount Sorrel am
7.30 pm. ar gyfer 8.00 pm. Prif westai: Alun
Treharne.
Gwener, 25 Chwefror–Sadwrn, 26
Chwefror
Sgript Cymru yn cyflwyno ‘Drws Arall i’r
Coed’, dramâu byrion gan Gwyneth Glyn,
Eurgain Haf, Dyfrig Jones, Caryl Lewis a
Manon Wyn, yn Chapter, Heol y Farchnad,
Treganna, am 8.00 pm.
Tocynnau: 029
20304400.
Sadwrn, 26 Chwefror
Bore Coffi Gŵyl Ddewi, elw at Gylch
Meithrin Rhiwbeina yn Festri Capel Bethel
Rhiwbeina o 10.30 tan 12 o'r gloch.
Llun, 28 Chwefror
Llwyfan Gogledd Cymru yn cyflwyno ‘Fron
goch’ gan Ifor ap Glyn a Micháel Ó
Conghaile yn Chapter, Heol y Farchnad,
Treganna. Manylion pellach 07818424283
neu 01248370088.
Mawrth, 1 Mawrth
Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Ddewi 2005
“Bydd pob Cymro da yna!” o Glos Soffia
ger y Mochyn Du am 2.30pm.
Mawrth, 1 Mawrth
Cymdeithas Tabernacl, Yr Ais. Cinio Gŵyl
Ddewi, am 7.30 pm. Gwraig wadd: Ann
Beynon.
Iau, 3 Mawrth
Cymdeithas Eglwys Minny Street.
Cinio
Gŵyl Ddewi yng Nghlwb Golff Llanisien.
Gwesteion: John Albert a Tegwen Evans.
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Gwener, 4 Mawrth
Cymrodorion Caerdydd. Darlith Gŵyl Ddewi
Cymrodorion Caerdydd gan yr Athro Hywel
Teifi Edwards ar T. H. ParryWilliams, yn
festri Eglwys Minny Street, Cathays, am 7.15
pm. Cydnabyddir cefnogaeth yr Academi
Gymreig. Gwahoddir holl aelodau
cymdeithasau Cymraeg Caerdydd i’r
digwyddiad hwn.
Sadwrn, 5 Mawrth
Cymdeithas y Beibl yn cloi dathliad ei
daucanmlwyddiant â gwasanaeth yng
nghapel y Tabernacl, Yr Ais, am 2.00 pm.
Bydd Beibl Mary Jones (y gwreiddiol) yn
cael ei arddangos. Darperir lluniaeth.
Croeso cynnes i bawb.
Mawrth, 8 Mawrth
Cymdeithas Tabernacl, Yr Ais. Noson yng
nghwmni Aled Gwyn, am 7.30 pm.
Gwener, 11 Mawrth
Cylch Cadwgan. Owen Martell yn darllen a
thrafod ei waith yn Neuadd y Pentref, Efail
Isaf, am 8 pm.
Sadwrn, 12 Mawrth
Côr Philharmonic Caerdydd yn perfformio
‘Petite Messe Solennelle’ (Rossini).
Llun, 14 Mawrth
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd.
‘Noson i’r dysgwyr a ni’, yn festri Eglwys
Minny Street, Cathays, am 6.30 pm.
Mawrth, 15 Mawrth
Cymdeithas Eglwys Minny Street. Ymryson
y Beirdd. Minny Street yn herio’r Crwys, am
7.30 pm. Meuryn: Ifan Roberts.
Mawrth, 15 Mawrth
Cymdeithas Tabernacl, Yr Ais. Sgwrs gan
Enyd Arfon Jones, ‘Y Pasg Groegaidd’, am
7.30 pm.
Mawrth, 15 Mawrth
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Sgwrs
gan Gerwyn Llewellyn ar y testun ‘Wil Bach
y Sgolar’, yn festri’r Eglwys Annibynnol
Gymraeg, Sgwâr y Brenin, Y Barri am 7.15
pm.
Mercher, 16 Mawrth
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Dadl gan fyfyrwyr
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, yn Nhŷ’r
Cymry, 11 Heol Gordon, am 7.00 pm.
Mercher, 16 Mawrth
Yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Rhymney
St, Cathays. Darlith ar y testun ‘Merched a’r
Emyn’ gan Dr E. Wyn James, am 7.30 p.m.
Gwener, 18 Mawrth
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Ar y Ffin.’ Dr
Grahame Davies yn trafod ei waith, yn
Ystafell X/0.04, Adeilad y Dyniaethau, Safle
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, 7.00 pm.
Gwener, 18 Mawrth
Noson gyda "Mynediad am Ddim" cyn gêm
Cymru yn erbyn Yr Iwerddon yn y Clwb
Trydan am 9 p.m.
Sadwrn, 19 Mawrth
Yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Rhymney
St, Cathays. Bore coffi i ddysgwyr rhwng
10.30 a 12.00 yn cynnwys sgwrs gan Gwen
Emyr ar Sally Charles o’r Bala. Croeso
cynnes i bawb.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at Dr
E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys
Newydd, Caerdydd CF14 2AJ (Ffôn: 2062
8754; Ebost: JamesEW@caerdydd.ac.uk).
Mae Calendr y Dinesydd hefyd ar wefan
Menter Caerdydd: http://www.echlysur.com

Y DINESYDD
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Ffrindiau o Gaerdydd yn Fythol Wyrdd?

CRICC
Mae dros 100 o aelodau wedi
cofrestru eleni eto yn himau Clwb
Rygbi Ieuenctid Cymry Caerdydd ond
siom fu rhaid dileu y tîm dan dair ar
ddeg oherwydd prinder chwaraewyr.
Mae’r carfanau eraill yn chwarae'n
gyson gyda chryn lwyddiant.
Daeth seren Y Gleision a Chymru,
Rhys Williams, i’r ymarfer olaf cyn
y Nadolig ac ymweld â phob carfan
yn
ei thro. Gofynnwyd llu o
gwestiynau diddorol iddo gan y
garfan ieuengaf 7 i 8 oed. Ar ôl yr
ymarfer ac am yr ail flwyddyn yn
olynol, cafwyd cwis teuluol yn y
clwb, wedi ei drefnu gan Eirian
Davies, sy`n datblygu’n ddigwyddiad
difyr a phoblogaidd dros ben.
Gobeithio y bydd nifer fawr o
ddarllenwyr Y Dinesydd yn edrych
ymlaen am fwynhau noson arall o
fiwsig Mynediad am Ddim yn y
Clwb Trydan ar nos Wener y
deunawfed o Fawrth. Dyma’r nos
Wener cyn i Gymru chwarae ei gêm
ryngwladol olaf o’r tymor yn erbyn Yr
Iwerddon. Drwy ddod, byddwch hefyd
yn cefnogi CRICC.

Tennis 
Nid Tennis Bwrdd!
Yn rhifyn diwethaf Y Dinesydd
llongyfarchwyd Siôn Young, Rhodfa
Windermere, Parc y Rhath, ar ei
lwyddiant yn ennill pencampwriaeth yng
Nghlwb David Lloyd yn ddiweddar.
Pencampwriaeth tennis i ddynion a
enillodd Siôn, nid pencampwriaeth
tennis bwrdd. Ymddiheurwn i Siôn am
y camgymeriad hwn a llongyfarchiadau
cynnes iddo ar ei gamp!

Catrin, Huw a Siân
Roedd criw o ffrindiau o Gaerdydd yn
ceisio cyrraedd y brig yn y gystadleuaeth
newydd ar S4C i fabwysiadu ffordd
werdd ac ecogyfeillgar o fyw. Roedd y
Ffordd Newydd o Fyw yn dilyn pum
cartref gwahanol iawn wrth iddynt geisio
eu gorau glas i leihau'r effaith ar yr
amgylchedd drwy dorri lawr ar faint o
garbon diocseid maent yn ei ryddhau i'r
amgylchedd. Bu Catrin Heledd, Siân
Davies, Huw Grundy a Marc Real yn
ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Llanhari ac
maent bellach yn rhannu tŷ yn ardal
Pontcanna o'r ddinas.
Dros yr wythnosau diwethaf, maent
wedi bod yn cystadlu yn erbyn cartrefi
ym MetwsyCoed, Crymych, Merthyr
Tudful a Llanfairfechan mewn ymgais i
leihau eu mesurau carbon.
Mae'r pedwar wedi bod yn ffrindiau
ers dyddiau ysgol ac roeddent yn credu
eu bod yn berffaith ar gyfer y sialens.
Mae Marc yn bump ar hugain oed ac yn
aelod o ddau grŵp roc  Johnny Mental,
grwp nu metal sy'n canu yn Saesneg ac
Ashokan, grŵp Cymraeg ei iaith. Mae

Ashokan yn recordio albwm newydd yn
stiwdio Mighty Atom, Abertawe ar hyn
o bryd. Mae hefyd yn gyfieithydd rhan
amser ym Mryste.
Mae Huw yn Rheolwr Digwyddiadau
yn y Gyfnewidfa Lo tra bod Catrin
newydd ddechrau ar yrfa fel
newyddiadurwr. Mae Siân hefyd
newydd ddechrau swydd newydd fel
gweinyddwraig gyda chwmni teledu yn
y ddinas.
Mae Marc yn cyfaddef nad oedd y
criw yn wyrdd iawn, ond ers iddynt ddod
yn rhan o'r rhaglen maent wedi newid eu
ffyrdd yn enwedig ers i'r tair iâr
gyrraedd. "Cyn gwneud y gyfres yma,
doedden ni ddim yn gwneud lot o bethe
gwyrdd. 'Nawr mae popeth yn cael ei
ailgylchu ac mae gennym gannoedd o
ganiau a photeli ar ôl bob penwythnos.
Mae 'da ni domen gompost ac yn tyfu
llysiau ar randir ar bwys yr Electricity
Club. Fe gawsom ni'r ieir o'r enw Ch
iarlee, Miss Milly a Big Dave hefyd
sydd wedi bod yn dodwy 2 neu 3 wy'r
dydd," eglurodd.

HYSBYSEB AM WEINYDD
Mae Urdd Gobaith Cymru yn falch o gyhoeddi bod eu
gwersyll newydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
wedi agor ers rhai wythnosau bellach.
Hwn yw trydydd Gwersyll yr Urdd ac mae’n cynnig
llety i 153 o bobl mewn ystafelloedd ensuite.
Mae cwmni Arlwyo Eurest yn chwilio am sawl Gweinydd Bwyd
Cynorthwyol i weithio yn ffreutur Gwersyll yr Urdd, Canolfan Mileniwm
Cymru.
Os hoffech fod yn rhan o'r cyffro yn Ngwersyll yr Urdd neu am fwy o
fanylion cysyllwtch â Sandra Jones  Rheolwr Llety (029 2063 5670 *
sandra@urdd.org
www.urdd.org

